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Bismillahirrahmaanirrahiim,

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi  Wabarakatuh,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan perkenan-Nya maka kita 

dikaruniai kesehatan dan kekuatan untuk melewati berbagai  tantangan selama tahun 2015. Industri jasa 

keuangan syariah nasional pada tahun 2015 masih melanjutkan pertumbuhan positif meskipun tingkat 

pertumbuhannya masih belum sebaik tahun-tahun sebelumnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kondisi  

perekonomian nasional yang masih dalam proses pemulihan selama tahun 2015 sehingga industri jasa 

keuangan syariah belum mendapatkan hasil yang optimal dari produk dan jasanya kepada masyarakat. 

Selama tahun 2015, sektor jasa keuangan Syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang 

positif, yang tercermin antara lain dari peningkatan aset perbankan syariah dan industri keuangan non-bank 

(IKNB) syariah  serta nilai nominal sukuk korporasi outstanding dimana masing-masing tumbuh sebesar 8,78% 

dan 11,13% dan 39,19%. Pencapaian tersebut berkat berbagai upaya industri jasa keuangan syariah bersama 

stakeholders keuangan syariah melalui penyediaan produk dan layanan keuangan syariah dengan ditunjang 

oleh infrastruktur grup, penguatan strategi pengembangan dan regulasi, kebijakan stimulus serta strategi 

kolaborasi bersama lintas industri keuangan syariah yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo 

dengan nama kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah.

Menyadari bahwa upaya pengembangan industri jasa keuangan syariah ke depan akan menghadapi 

tantangan yang semakin besar dan komplek karena adanya faktor ketidakpastian kondisi perekonomian global 

yang berdampak pula pada perekonomian nasional serta masih berprosesnya konsolidasi penguatan dan 

refocusing segmen bisnis industri perbankan dan keuangan syariah nasional, maka pada tahun 2015 OJK 

telah menyusun kebijakan dan strategi baru pengembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia untuk 

5 (lima) tahun ke depan yang tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, Roadmap Pasar Modal 

Syariah dan Roadmap Industri Keuangan Non Bank Syariah tahun 2015-2019. Selain itu agar industri keuangan 

syariah senantiasa mempunyai ruang gerak yang memadai dan dapat berkembang dengan baik, OJK juga 

telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai stimulus bagi industri keuangan termasuk keuangan syariah 

agar industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah dapat tumbuh 

dengan baik di tengah dinamika kondisi ekonomi saat ini. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, OJK senantiasa 

didukung oleh Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dimana anggotanya berasal dari
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internal OJK dan eksternal OJK seperti perwakilan kementerian dan lembaga negara maupun otoritas fatwa 

serta organisasi Islam. Pembentukan KPJKS ini bertujuan untuk sinkronisasi maupun integrasi kebijakan 

strategis dan operasional di bidang pengembangan jasa keuangan syariah serta implementasi fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) ke dalam peraturan OJK. 

Selain itu OJK juga mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah melalui peningkatan 

kualitas penelitian dan peningkatan promosi keuangan syariah Indonesia dalam event nasional dan internasional 

berupa penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) bekerjasama dengan Ikatan 

Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya serta penyelenggaraan 

International Conference on Islamic Finance ke-2 (dua) yang diselenggarakan oleh OJK bekerjasama dengan 

Islamic Development Bank (IDB) dan World Bank pada tanggal 12-13 November 2015. Konferensi ini juga 

bertujuan untuk menggali alternatif dan solusi terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang diprioritaskan 

untuk dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengangkat tema utama “Infrastructure Financing: 

The Unleashed Potential of Islamic Finance”.  

Laporan perkembangan keuangan syariah 2015 ini mencakup uraian berbagai kondisi dan perkembangan 

yang dihadapi industri keuangan syariah, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, 

pengaturan, pengawasan, perizinan dan pengembangan keuangan syariah oleh OJK di tahun 2015. Dengan 

adanya laporan ini diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri keuangan 

syariah nasional selama tahun 2015, serta sebagai salah satu bentuk dari akuntabilitas publik agar stakeholders 

OJK dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang perkembangan industri keuangan syariah 

serta peluang dan arah kebijakan pengembangan jasa keuangan syariah nasional ke depan.

Atas nama OJK, saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh stakeholders atas usaha dan kerja 

sama yang baik dalam rangka menumbuhkembangkan keuangan syariah. Semoga Allah SWT memberikan 

hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Billaahittaufiq Walhidayah,  Wassalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta,    Agustus 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER

 OTORITAS JASA KEUANGAN

Dr. Muliaman D. Hadad
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Kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya stabil, akibat belum membaiknya harga-harga 

komoditas dan moderasi perekonomian Cina serta beberapa negara di Eropa, telah membawa dampak bagi 

berbagai negara berupa terjadinya perlambatan ekonomi seperti halnya yang di alami oleh Indonesia. Meskipun 

masih mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 4,79% pada tahun 2015 namun pertumbuhan tersebut masih 

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya.  

Kondisi tersebut berdampak pula kepada industri perbankan nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan 

perbankan nasional hanya sebesar 9,3% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang mencapai 

13,3%. Demikian juga dengan perbankan syariah, walaupun masih mencatatkan angka positif, pertumbuhan 

perbankan syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

aset, pinjaman yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 

2015 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 9,00%, 7,06% dan 6,37%. Total aset industri 

perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sebesar ±Rp304,0 triliun, PYD sebesar ±Rp218,7 

triliun dan DPK sebesar ± Rp236,0 triliun.

Khusus untuk BUS dan UUS yang merupakan komponen utama industri perbankan syariah nasional 

(±97% aset perbankan syariah nasional), tetap mengalami peningkatan  dan perbaikan kinerja keuangan seperti 

terlihat dari sisi Return on Asset (ROA) perbankan syariah yang mengalami peningkatan dari sebelumnya 

0,79% pada tahun 2014 menjadi 0,84% pada tahun 2015. Dalam aktifitas pembiayaan, risiko kredit yang 

dihadapi BUS dan UUS relatif stabil yang tercermin pada rasio non perform financing (NPF) dari tahun 

sebelumnya di angka 4,33 % menjadi 4,34% pada tahun 2015 dan masih dalam batas yang terkendali (<5% 

total pembiayaan). Sementara itu, rasio permodalan (CAR) mengalami penurunan menjadi 15,02% dari 

sebelumnya 16,10% di tahun 2014. Secara regional, perbankan syariah masih terkonsentrasi di 4 provinsi di 

Pulau Jawa: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah baik dari sisi penghimpunan dana maupun 

penyaluran pembiayaan. Kontribusi 4 provinsi tersebut mencapai 75,94% untuk penghimpunan dana dan 

71,82% untuk penyaluran pembiayaan. Dari sisi jumlah rekening DPK, BUS dan UUS pada tahun 2015 mencapai 

18,48 juta rekening (naik 4,08 juta rekening dari tahun sebelumnya) terdiri dari : 17,82 juta rekening individu 

(96,43%) dan 659,1 ribu rekening institusi (3,57%).
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Selama tahun 2015, perkembangan produk pasar modal syariah yakni saham syariah, sukuk korporasi 

dan reksa dana syariah mengalami peningkatan dibanding tahun 2014, tercermin dari jumlah saham yang 

masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), jumlah penerbitan sukuk korporasi dan jumlah SBSN yang diterbitkan. 

OJK menerbitkan dua kali DES periodik dimana pada akhir periode I, jumlah saham syariah sebanyak 334 dan 

pada periode II jumlah saham syariah meningkat menjadi 335 saham, dimana total saham syariah tersebut 

mencapai 57,6% dari total emiten sebanyak 582. Sampai akhir tahun 2015, Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) mengalami pelemahan sebesar 13,9% ke level 145,06 dari tahun sebelumnya sebesar 168,64 dan nilai 

kapitalisasi pasar sahamnya menurun 11,7% menjadi sebesar Rp2.600,85 triliun atau sekitar 53,38% dari total 

kapitalisasi pasar saham nasional. Pada periode yang sama, Jakarta Islamic Index (JII) mengalami penurunan 

sebesar 12,7% ke level 603,35. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga menurun 10,66% menjadi sebesar 

Rp1.737,3 triliun atau sekitar 35,65% dari total kapitalisasi pasar saham nasional. Sedangkan untuk sukuk 

korporasi, jumlah outstanding sukuk sampai akhir tahun 2015 mencapai 47 sukuk atau 11,35% dari 414 total 

jumlah outstanding sukuk dan obligasi korporasi dengan nilai mencapai Rp9,90 triliun atau 3,95% dari total 

nilai outstanding sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp250,6 triliun atau meningkat sebesar 39,19% dari 

nilai nominal akhir tahun 2014 yaitu sebesar Rp7,11 triliun. Secara kumulatif, sampai akhir Desember 2015, 

jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan mencapai 87 sukuk, dengan nilai emisi penerbitan sukuk mencapai 

Rp16,11 triliun, meningkat 24,88% dibanding akhir 2014 yang sebesar Rp12,9 triliun. 

Selama tahun 2015 OJK memberikan pernyataan efektif 20 Reksa Dana Syariah baru dan membubarkan 

satu Reksa Dana Syariah, sehingga total jumlah Reksa Dana Syariah aktif sebanyak 93 atau mencapai 8,52% 

dari total reksa dana aktif yang berjumlah 1.091. Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari 93 Reksa Dana Aktif ini sebesar 

Rp11,01 triliun atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,24 triliun. Total NAB Reksa 

Dana Syariah Aktif mencapai 4,05% dari total NAB Reksa Dana Aktif secara nasional yang sebesar Rp260,95 

triliun. Lebih jauh berkenaan dengan surat berharga syariah negara (SBSN), sampai dengan Desember 2015, 

jumlah SBSN outstanding mencapai 48 SBSN dengan proporsi jumlah SBSN mencapai 30,97% dari 155 total 

jumlah Surat Berharga Negara outstanding. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN outstanding mencapai 

Rp297,56 triliun dengan proporsi mencapai 12,44% dari total jumlah surat berharga negara outstanding sebesar 

Rp2.392 triliun.

Industri keuangan non bank (IKNB) Syariah pada tahun 2015 meliputi industri asuransi syariah, pembiayaan 

syariah, perusahan modal ventura syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya seperti perusahaan 

penjaminan syariah. Sampai akhir 2015, total aset IKNB Syariah meningkat sebesar 11,13% menjadi Rp49,97 

triliun. Pertumbuhan aset didominasi oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan 

IKNB Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Jumlah pelaku IKNB syariah sampai 

akhir 2015 adalah sebanyak 112 lembaga, yang terdiri atas 55 perusahaan perasuransian syariah, 40 lembaga 

pembiayaan syariah, enam perusahaan modal ventura syariah dan empat lembaga jasa keuangan syariah. 

Sampai akhir 2015 perusahaan perasuransian syariah memiliki nilai total aset sebesar Rp26,52 triliun atau
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meningkat sebesar 34,3%, dimana kenaikan aset perasuransian syariah ini disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah pelaku usaha dan membaiknya kinerja perusahaan yang ditandai dengan peningkatan nilai investasi 

asuransi syariah. Sedangkan terkait perusahaan pembiayaan syariah, sampai akhir tahun 2015, jumlah aset 

perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar Rp22,35 triliun atau turun sebesar 3,95% dibanding tahun 

sebelumnya. Untuk lembaga jasa keuangan Syariah lainnya yang menjadi fokus pengawasan OJK antara lain 

penjaminan syariah dengan aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2015 yang mencapai 

Rp620 miliar. 

Sementara itu,  dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan industri perbankan dan 

keuangan syariah, telah dilakukan penelitian dan pengembangan baik secara internal, bekerja sama dengan 

lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop dengan melibatkan pihak di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Kajian yang dilakukan antara lain mengenai: (i) Kajian Roadmap Pemisahan (Spin-off) 

Unit Usaha Syariah Bank-bank Pembangunan Daerah, (ii) Kajian Asesmen Batas Minimum Modal Disetor 

Pendirian BPRS Baru, (iii) Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian, (iv) 

Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Sukuk, (v) Kajian Pembiayaan Transaksi 

Marjin Berbasis Syariah, (vi) Kajian Terkait Perbandingan Regulasi di Pasar Modal Syariah dengan Standar 

Internasional, (vii) Penelitian tentang besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah, (viii) Penelitian tentang Asuransi 

Syariah, (ix) Penelitian tentang Modal Ventura Syariah, (x) Penelitian tentang Dana Pensiun Syariah dan (xi) 

Penelitian tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Agar industri keuangan syariah dapat tumbuh menjadi industri yang kuat dan sehat, diperlukan kerangka 

hukum yang mampu mendorong pertumbuhan dengan tetap mengedepankan kesehatan industri. Upaya OJK 

untuk mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah dilakukan melalui penerbitan maupun 

penyempurnaan peraturan yang dilandasi oleh kajian yang mendalam agar dapat diterapkan dan tepat sasaran 

(research based policy). Selama 2015, OJK menerbitkan 10 POJK yang mengatur sektor jasa keuangan 

syariah, terdiri dari dua POJK yang mengatur Perbankan Syariah, enam POJK yang mengatur pasar Pasar 

Modal Syariah dan dua POJK yang mengatur IKNB Syariah, sebagai berikut: 

i. POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka 

Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana peraturan 

ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah kepada 

masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan 

akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak negatif pada kinerja 

dan kondisi industri perbankan, yang pada gilirannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sistem 

keuangan.
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ii. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk memitigasi kemungkinan berbagai risiko 

yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah yang semakin kompleks dan bervariasi sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan 

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

iii. POJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dimana peraturan ini 

dimaksudkan untuk memperkuat pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan syariah di 

pasar modal, keberadaan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-

prinsip syariah baik pada saat penerbitan maupun secara berkelanjutan, serta kewajiban pelaporan kepada 

OJK bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal terkait pemenuhan prinsip syariah.

iv. POJK No.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten 

Syariah atau Perusahaan Publik, dimana peraturan ini dimaksudkan untuk mempertegas pengaturan 

mengenai perubahan kegiatan dari emiten non syariah menjadi emiten syariah, termasuk pengaturan 

mekanisme RUPS. 

v. POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, dimana peraturan ini dimaksudkan 

untuk penyederhanaan dokumen pendaftaran bagi emiten yang akan menerbitkan sukuk.

vi. POJK No.19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dimana peraturan 

ini berisi mengenai relaksasi pengaturan batasan portofolio efek reksa dana syariah dari 10% menjadi 

20% pada satu efek syariah.

vii. POJK No.20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, dimana 

peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan regulasi terkait Efek Beragun Aset Syariah yang telah ada 

sebelumnya, sehingga terdapat regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif guna meningkatkan 

kepastian hukum baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

viii. POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, peraturan ini berisi mengenai Ahli Syariah 

Pasar Modal yang dapat bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli 

Syariah (TAS) penerbitan efek syariah, serta pengaturan kualifikasi dan kompetensi Ahli Syariah Pasar 

Modal.

ix. POJK No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, peraturan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinisp tata kelola yang baik dan manajemen risiko 

dalam pengembangan produk dan pemasaran produk asuransi, termasuk asuransi syariah.
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 x. POJK No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah, tujuan peraturan 

ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi tata cara pembubaran, likuidasi, dan kepailitan 

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi 

syariah.

Lebih lanjut, OJK terus melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga 

terkait. Di samping itu, kerja sama domestik dan internasional juga terus berjalan. Program edukasi dan 

komunikasi yang dilakukan oleh OJK selama tahun 2015 lebih difokuskan pada peningkatan edukasi dan 

komunikasi secara terintegrasi yang melibatkan seluruh sektor industri jasa keuangan syariah baik perbankan, 

pasar modal dan industri keuangan non bank dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman 

masyarakat terhadap produk, jasa dan layanan keuangan syariah dalam satu program bersama Kampanye 

Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2015 di Parkir Selatan Senayan Jakarta. Aktivitas 

pengembangan industri keuangan syariah juga dilakukan bersama-sama dengan lembaga khusus terkait 

keuangan dan perbankan syariah seperti Mahkamah Agung, Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, 

asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Ijtima’ Sanawi 

(Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia, Training of Trainer, Forum Riset Ekonomi 

dan Keuangan Syariah yang diselenggarakan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 

Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya. Sementara dengan lembaga internasional, kerja sama tetap 

dilanjutkan dengan berbagai lembaga internasional seperti IFSB, IDB dan WorldBank, salah satunya melalui 

penyelenggaraan International Conference on Islamic Finance ke-2 (dua) dengan tema utama “Infrastructure 

Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance”.  

      Setelah berhasil melalui tahun 2015 dengan cukup baik, selanjutnya arah kebijakan pengembangan 

keuangan syariah tahun 2016 di sektor perbankan akan difokuskan kepada (i) memperkuat sinergi kebijakan 

antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lain dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. 

Utamanya, stakeholder keuangan syariah sendiri berencana membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS) sebagai suatu wadah yang menaungi otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah 

termasuk bentuk koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional lintas otoritas 

dan pemangku kebijakan di tanah air; (ii) meningkatkan daya saing perbankan syariah, yang difokuskan pada 

peningkatan kualitas layanan dan keragaman produk serta aktivitas usaha dan kelembagaan perbankan 

Syariah, peningkatan kuantitas serta kualitas SDM dan IT, memperkuat permodalan serta memperbaiki efisiensi 

dan memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan; (iii) memperbesar basis 

nasabah dengan meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap perbankan Syariah dengan 

melakukan kegiatan promosi, edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan 

sinergis dan (iv) harmonisasi ketentuan yang bersifat cross-sectoral serta pengawasan yang lebih terintegrasi.
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Strategi pengembangan industri pasar modal syariah diarahkan pada (i) penguatan pengaturan atas produk, 

lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah; (ii) peningkatan supply dan demand produk dan jasa pasar 

modal syariah; (iii) pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah; (iv) 

promosi dan edukasi pasar modal syariah dan (v) koordinasi dan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal 

syariah dengan pihak terkait.

Untuk pengembangan industri keuangan non bank syariah, strategi pengembangan yang akan dilaksanakan 

oleh OJK antara lain: (i) melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah; (ii) melakukan kerja sama dengan 

pihak lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah; (iii) melakukan kerja sama 

dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai anuitas syariah; (iv) meningkatkan kerja sama 

pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT; (v) mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar 

modal syariah; (vi) meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah; (vii)memberikan kemudahan 

persyaratan bagi proses spin-off; (viii) menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian 

melakukan spin-off; (ix) meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan melalui proses spin-off dan 

(x) mendorong sertifikasi bagi manajemen dan DPS di IKNB Syariah.

Ringkasan Eksekutifxii
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Dinamika perekonomian nasional pada tahun 2015 menghadapi kondisi ketidakpastian dan berbagai 

tantangan baik dari kondisi eksternal maupun internal. Perkembangan ekonomi global yang masih dalam tahap 

pemulihan, harga komoditas yang masih rendah, kebakaran hutan dan asap yang menyelimuti sebagian besar 

kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang menelan biaya pemulihan setara dua kali biaya pemulihan Aceh 

pasca tsunami di tahun 2004 (Rp221 triliun hampir 1,9% PDB), penyesuaian terkait dikuranginya subsidi bahan 

bakar dan pembangunan infrastruktur domestik, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sepanjang tahun 2015 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,79%. 

Pertumbuhan ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah sebesar 

5,7%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi 

terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan perekonomian 

global yang cenderung melambat. Data ekonomi Malaysia menunjukkan perlambatan dari 6,0% menjadi 5,0%, 

sementara perekonomian China melambat dari 7,3% menjadi 6,9%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Amerika 

Serikat (AS) juga stagnan di angka 2,4%. Di sisi lain, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan 

positif, dari defisit 3,1% dari produk domestik bruto (PDB) di tahun 2014, menjadi defisit 2,1% dari PDB di 

tahun 2015 (IMF Report 2015). Hal ini lebih baik dibandingkan AS yang mengalami defisit neraca pembayaran 

sebesar 2,7% yang meningkat dari 2,2% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Malaysia mengalami penurunan 

surplus neraca pembayaran dari 4,3% di tahun 2014 menjadi surplus 2,9%, namun surplus neraca pembayaran 

Malaysia masih lebih baik dari China yang di tahun 2015 mengalami surplus neraca pembayaran sebesar 2,7% 

meningkat dari 2,1% di 2014.

Tingkat inflasi nasional di tahun 2015 tercatat 3,35% relatif mendekati  target inflasi 2015 yang ditetapkan 

pemerintah sebesar 4% ± 1%. Komponen dominan penyumbang inflasi di tahun 2015 adalah sektor makanan 

jadi, minuman, rokok, dan tembakau (6,42%), serta harga bahan makanan (4,93%). Hal ini berbeda dengan
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Tabel 1.1.

Indikator Makroekonomi Indonesia 2011 - 2015

2011 2013 2014

Inflasi 3,79% 4,3% 8,38% 8,36% 3,35%

PDB (yoy) 6,5% 6,23% 5,78% 5,02% 4,79%

2012 2015

Sumber: Data diolah dari BPS
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tahun sebelumnya sektor transportasi yang menjadi penopang inflasi dengan sumbangan sebesar (12,14%), 

dimana di tahun 2015 ini sektor transportasi mengalami deflasi 1,53% atau terjadi perubahan sebesar 13,67% 

dari tahun 2014.  Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan sektor transportasi ini adalah dicabutnya 

subsidi bahan bakar di tahun 2015.

1.1. Perkembangan Perbankan Syariah

Sejalan dengan perkembangan ekonomi domestik dan global yang masih cenderung mengalami 

perlambatan, pertumbuhan industri perbankan nasional juga cenderung melambat. Pada tahun 2015 

perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 9,3% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 

2014 sebesar 13,3%. Tingkat pertumbuhan perbankan nasional ini merupakan pertumbuhan terendah 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional juga masih mengalami perlambatan. Per posisi akhir tahun 

2015 pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,2%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 

13,4%. Pertumbuhan kredit di tahun 2015 ini merupakan pertumbuhan terendah dalam 5 tahun terakhir. 

Disamping itu, risiko kredit yang ditunjukkan oleh tingkat Non Performing Loan (NPL) cenderung meningkat 

meskipun masih di bawah 5%. NPL Gross tahun 2015 sebesar 2,6% atau lebih tinggi dari tahun 2014 

sebesar 2,2%. Demikian juga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional 

mengalami penurunan dibanding akhir tahun 2014 dari sebesar 12,3% menjadi 8,06%. Sementara itu 

tingkat permodalan perbankan nasional mengalami peningkatan sebesar 1,82% dari tahun 2014 dengan 

rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 19,57% meningkat menjadi sebesar 21,93%. Nilai CAR 

ini merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perbankan Indonesia mempunyai 

ketahanan yang cukup untuk mengantisipasi potensi risiko.

Tabel 1.2.

Indikator Utama Perbankan Nasional

2011 2013 20142012 2015

Total Aset (Rp Trilliun)         3,709 4,330 5,032 5,705       6,234 

Pertumbuhan Aset (yoy)  16,7% 16,2% 13,4% 9,3%

Total Kredit (Rp Trilliun)      3,466   4,237    4,898        5,556       6,067 

Pertumbuhan Kredit (yoy)  22,2% 15,6% 13,4% 9,2%

CAR 16,05% 17,43% 18,13% 19,57% 21,39%

ROA 3,03% 3,11% 3,08% 2,85% 2,32%

LDR 78,77% 83,58% 89,70% 89,42% 92,11%

BOPO 85,42% 74,10% 74,08% 76,29% 81,49%

NIM  5,49% 4,89% 4,23% 5,39%
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Seiring dengan kondisi perbankan nasional yang mengalami perlambatan, perkembangan perbankan 

syariah pada tahun 2015 juga cenderung melambat. Walaupun masih mencatatkan angka positif, 

pertumbuhan perbankan syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya 

yang mencapai angka dua digit yang relatif tinggi (bahkan lebih tinggi dibanding perbankan konvensional). 

Pertumbuhan aset, pinjaman yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan 

syariah nasional tahun 2015 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 9,00%, 

7,06% dan 6,37%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 mencapai sebesar 

±Rp304,0 triliun, PYD sebesar ±Rp218,7 triliun dan DPK sebesar ± Rp236,0 triliun. Sedangkan rasio-

rasio keuangan seperti NPF, ROA, BOPO, dan FDR relatif meningkat dibandingkan posisi 2014, kecuali 

rasio permodalan atau CAR yang mengalami penurunan dari 16,10% di tahun 2014 menjadi 15,02% 

pada tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena adanya kewajiban untuk menambah pembentukan CKPN 

serta pemberlakuan POJK KPMM yang mulai berlaku 1 Januari 2015 yang mewajibkan bank syariah 

untuk menghitung ATMR risiko operasional dalam perhitungan CAR.

Tabel 1.3.

Indikator Utama Perbankan Syariah

2011 2013 20142012 2015

Total Aset BUS-UUS-BPRS 148,99 199,71 248,11 278,90 304,00

Pertumbuhan Aset BUS-UUS-BPRS (yoy) 34,04% 24,24% 12,41% 9,00%

Market Share 3.98% 4.58% 4.89% 4.85% 4.83%

DPK BUS-UUS-BPRS (Rp Trilliun) 117,505 150,447 187,196 221,890 236,020

Pertumbuhan DPK BUS-UUS-BPRS (yoy) 28,03% 24,43% 18,53 6,37%

PYD BUS-UUS-BPRS (Rp Trilliun) 105,335 151,063 188,553 204,310 218,725

Pertumbuhan PYD BUS-UUS-BPRS (yoy) 43,41% 24,82% 8,35% 7,06%

Total Aset BUS-UUS (Rp Trilliun) 145,47 195,02 242,28 272,34 296,26

Pertumbuhan Aset BUS-UUS (yoy) 3,064% 24,23% 12.41% 8,78%

DPK BUS-UUS (Rp Trilliun) 115,41 147,51 183,53 217,86 231,17

Pertumbuhan DPK BUS-UUS (yoy) 27,81% 24,42% 18,71% 6,11%

PYD BUS-UUS (Rp Trilliun) 102.66 147.51 184.12 199,30 212,96

Pertumbuhan PYD BUS-UUS (yoy) 43,69% 24,82% 8,24% 6,85%

ROA 1.79% 2.14% 2.00% 0.79% 0.84%

BOPO 78.41% 74.97% 78.21% 94.16% 94.38%

NPF (net) 1.34% 1.34% 1.75% 2.94% 2.77%

NPF (gross)    2.52% 2.22% 2.62% 4.33% 4.34%

CAR    16.63% 14.13% 14.44% 16.10% 15.02%

FDR   88.94% 100.00% 100.32% 91.50% 92.14%

Indikator
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Aset BUS dan UUS pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp23,9 triliun menjadi Rp296,26 

triliun atau tumbuh 8,78% dibandingkan jumlah aset BUS dan UUS pada tahun 2014 yang tercatat senilai 

Rp272,34 triliun. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 

perbankan nasional yang mencapai 9.3%, sehingga pangsa pasar perbankan syariah tahun 2015 hanya 

mencapai 4,83%, menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4.85%. Sementara Dana Pihak 

Ketiga (DPK) BUS dan UUS meningkat sebesar Rp13,32 triliun atau tumbuh 6,11% sehingga DPK BUS 

dan UUS tahun 2015 tercatat sebesar Rp231,17 triliun.

Pada tahun 2015 BUS dan UUS membukukan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp212,96 triliun 

yang berarti terjadi peningkatan pembiayaan sebesar Rp13,66 triliun atau tumbuh 6,85% dibandingkan 

pembiayaan BUS dan UUS di akhir tahun 2014 yang sebesar Rp199,3 triliun. Seiring dengan pertumbuhan 

pembiayaan tersebut, rasio Non Performing Financing (NPF) gross BUS dan UUS pada tahun 2015 

relatif sama dengan tahun 2014, namun bank telah melakukan mitigasi risiko dengan melakukan 

penambahan CKPN sehingga rasio NPF nett 2015 mengalami perbaikan dari sebesar 2,94% pada tahun 

2014 menjadi sebesar 2,77%. Tingkat NPF perbankan syariah tersebut relatif masih dapat dipertahankan 

dengan tetap terjaganya peningkatan tingkat pelaksanaan fungsi intermediasi keuangan yang ditunjukkan 

dengan nilai FDR di tahun 2015 sebesar 92,14% lebih tinggi dibanding nilai FDR di tahun 2014 sebesar 

91,50%. Peningkatan FDR utamanya ditopang oleh kelompok BUS yang meningkat dari 86,6% tahun 

2014 menjadi 88,0% di tahun 2015. Sementara FDR UUS mengalami penurunan dari 109,02% di tahun 

2014 menjadi 104,88% di tahun 2015.
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Total Aset BPRS pada Desember 2015 tercatat sebesar Rp7,74 triliun. Nilai ini jauh meningkat dibandingkan 

dengan Desember 2014 sebesar Rp6,56 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,7%. Posisi 

DPK BPRS pada akhir 2015 tercatat sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp773 miliar 

dibanding akhir tahun 2014 yang tercatat senilai Rp4 triliun, atau terjadi pertumbuhan sebesar 19,25%. 

Sementara itu untuk nilai PYD BPRS di Desember 2015 sebesar Rp5,765 triliun mengalami peningkatan 

sebesar 15% dibandingkan posisi Desember 2014 yang sebesar Rp5,005 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan yang dikategorikan non performing pada industri BPRS mencapai 36,9% 

(yoy), melebihi pertumbuhan pembiayaan BPRS di tahun 2015. Sebagai dampaknya rasio NPF (gross) 

BPRS mengalami peningkatan dari 7,9% di tahun 2014 menjadi 8.2% di tahun 2015. Penurunan kualitas 

pembiayaan tersebut perlu diwaspadai dan BPRS harus melakukan langkah-langkah pengendalian risiko 

secara lebih intensif, mengingat rasio NPF (gross) tersebut di periode laporan mulai melewati limit NPF 

yang masih dapat digolongkan sehat bagi BPRS sebesar 7%. 

Secara regional, perkembangan perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di 4 

provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, baik dalam penghimpunan dana pihak 

ketiga maupun penyaluran dana. Total penghimpunan dana 4 provinsi terbesar mencapai 75,94% proporsi 

ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 76,86%. Sementara komposisi 4 provinsi 

terbesar dalam penyaluran pembiayaan ini mencapai 71,82% dari penyaluran pembiayaan nasional, 

sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 70,62%.

Dalam Miliar %
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Tahun 2015 penghimpunan dana Provinsi DKI Jakarta mencapai 49% dari DPK Nasional atau sebesar 

Rp113 triliun, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat 11,42% (Rp26,4 triliun), Provinsi Jawa Timur 8,54% (Rp19,8 

triliun) dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,37% (Rp12,4 triliun). Sementara itu, proporsi pembiayaan 

yang disalurkan di wilayah ibu kota hampir mencapai Rp89 triliun setara dengan 41,8%, diikuti Provinsi 

Jawa Barat 13,16% (Rp28 triliun), Provinsi Jawa Timur 9,56% (Rp20,35 triliun) dan Provinsi Jawa Tengah 

6,06% (Rp12,9 triliun). 

Dilihat dari pertumbuhan DPK, pertumbuhan terbaik selama 2015 disumbang oleh Provinsi Sulawesi 

Selatan 28%, Provinsi Aceh 24%, serta Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung dengan pertumbuhan 

20%. Sedangkan untuk daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur -21%, Papua -11%, Kepulauan Riau -9%, serta DPK dari Luar Indonesia yang mengalami penurunan 

pertumbuhan sebesar -18%. Sementara dari sisi pembiayaan beberapa daerah yang mengalami 

penurunan pertumbuhan untuk penyaluran pembiayaan adalah Provinsi Gorontalo -26%, Papua barat 

-20%, Nusa Tenggara Timur -17%, dan Provinsi Papua sebesar -14%. Sedangkan peningkatan 

pertumbuhan pembiayaan selama tahun 2015 yang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Barat 17%, 

Bangka Belitung 15%, serta Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sama-sama 

tumbuh sebesar 12%.

Grafik 1.3. 

Pertumbuhan PYD dan DPK Perbankan Syariah Per Propinsi (2015)
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1.1.1. Kelembagaan

Sama seperti tahun sebelumnya, jumlah bank berdasarkan prinsip syariah tidak mengalami perubahan. 

Jumlah BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebanyak 12 bank, 22 unit usaha, dan 163 BPRS (Tabel 

1.4). Walaupun jumlah bank tidak mengalami perubahan, namun jumlah jaringan kantor perbankan 

syariah cenderung turun sejak tahun 2013. Dibandingkan tahun 2014, jumlah keseluruhan kantor BUS 

dan UUS mengalami penurunan yang cukup besar (182 kantor) yang disebabkan oleh konsolidasi internal 

yang dilakukan antara lain berupa peningkatan fokus kegiatan usaha serta efisiensi biaya yang dilakukan 

beberapa bank syariah. Konsolidasi kantor paling banyak dilakukan pada kantor cabang pembantu 

(173 kantor untuk bank umum syariah dan 9 kantor cabang pembantu unit usaha syariah yang ditutup). 

Sementara jumlah kantor BPRS mengalami peningkatan sebanyak 7 kantor.

1.1.2. Penghimpunan Dana

Selama tahun 2015 sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) tumbuh sebesar 8,18% 

atau meningkat dari Rp258,14 triliun menjadi Rp279,25 triliun yang berasal dari pertumbuhan dana BUS, 

UUS dan BPRS. Sumber Dana BUS meningkat sebesar 2,50% menjadi Rp190 triliun dari sebelumnya 

di tahun 2014 sebesar Rp185,4 triliun. Pertumbuhan sumber dana BUS ditopang oleh meningkatnya 

pertumbuhan kewajiban pada bank lain sebesar 15,91%, pertumbuhan surat berharga yang diterbitkan 

sebesar 10,31% serta DPK yang tumbuh sebesar 2,44%.

Sumber dana UUS di tahun 2015 tumbuh sebesar 22,94% menjadi Rp82,8 triliun dari sebesar Rp67,4 

triliun di tahun 2014. Pertumbuhan terbesar dialami oleh pinjaman yang diterima UUS yang meningkat 

44 kali lipat dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp7,36 triliun menjadi Rp333,95 triliun di tahun 2015. 

Selain itu kewajiban pada induk juga mengalami pertumbuhan sebesar 33,67% diikuti oleh DPK yang 

tumbuh sebesar 19,40% serta surat berharga yang dimiliki yang tumbuh sebesar 11%.

2013 20142012 2015

Bank Umum Syariah 11 11 12 12

Unit Usaha Syariah 24 23 22 22

- Jumlah Kantor BUS dan UUS 2262 2588 2483 2301

BPRS 158 163 163 163

- Jumlah Kantor BPRS 401 402 439 446

Kelompok Bank

Tabel 1.4.

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah
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Untuk BPRS, pertumbuhan sumber dana di tahun 2015 tumbuh sebesar 18,88% menjadi Rp6,4 triliun 

dari sebelumnya sebesar Rp5,38 triliun di tahun 2014. Kenaikan sumber dana ini ditopang oleh 

meningkatnya pertumbuhan pinjaman yang diterima BPRS sebesar 30,80% menjadi Rp120 miliar dari 

sebelumnya hanya Rp91,7 miliar di tahun 2014. Selanjutnya pertumbuhan DPK BPRS juga tumbuh 

sebesar 19,75% menjadi Rp4,8 triliun dari sebelumnya Rp4,03 triliun di tahun 2014. Kewajiban pada 

bank lain di BPRS juga tumbuh sebesar 17% menjadi Rp1,48 triliun di tahun 2015 dari sebelumnya 

sebesar Rp1,26 triliun di tahun 2014.

Sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) secara umum didominasi oleh dana pihak ketiga 

(DPK) yang mencapai 84,50% dari total sumber dana perbankan syariah.  Kontribusi DPK BUS mencapai 

92,04% dari total sumber dana BUS, diikuti oleh kewajiban pada bank lain sebesar 3,22% dan surat 

berharga yang diterbitkan sebesar 2%. Kontribusi DPK BUS tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 

0,06% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 92,10% yang disebabkan oleh peningkatan sumber 

dana dari kewajiban kepada bank lain dan surat berharga yang diterbitkan masing-masing meningkat 

sebesar 0,37% dan 0,14%. Kontribusi DPK UUS mencapai 67,94% diikuti oleh kewajiban pada induk 

sebesar 24,38% dan kewajiban pada bank lain sebesar 2,83%. Kontribusi DPK UUS tahun 2015 juga 

mengalami penurunan sebesar 2,01% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 69,95%. Penurunan 

ini disebabkan oleh meningkatnya proporsi kewajiban pada bank induk sebesar 1,96% dari sebesar 

22,42% di tahun 2014 menjadi 24,38% di tahun 2015. Sedangkan, untuk BPRS sumber dana utama 

juga masih didominasi oleh DPK sebesar 75,01% diikuti oleh kewajiban pada bank lain sebesar 23,12%

Grafik 1.4. 
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dan pinjaman diterima sebesar 1,87%. Kontribusi DPK pada BPRS ini mengalami kenaikan sebesar 

0,20% dari tahun 2014 yang sebesar 74,81%, sedangkan proporsi kewajiban pada bank lain di BPRS 

mengalami penurunan sebesar 0,37% dari tahun 2014 yang sebesar 23,12%.  

Di tahun 2015 DPK BUS-UUS mengalami pertumbuhan sebesar 6,14% yang ditopang oleh meningkatnya 

giro BUS-UUS sebesar 13,92%, tabungan sebesar 7,94% dan deposito sebesar 4,23%. Sementara, 

DPK BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 19,75% terdiri dari peningkatan tabungan sebesar 23,33% 

dan deposito sebesar 17,60%.

Komposisi DPK BUS-UUS didominasi oleh deposito sebesar 61% (Rp140 T), diikuti oleh tabungan 

sebesar 30% (Rp68 T) dan giro sebesar 9% (Rp21 T). Komposisi deposito BUS-UUS ini menurun 

sebesar 1,2% dari tahun 2014 yang mencapai 62,2%. Penurunan komposisi deposito disebabkan 

melambatnya pertumbuhan deposito dari 25,80% menjadi 4,20%, terutama berasal dari penurunan 

deposito untuk jangka waktu 1 bulan, 6 bulan dan di atas 6 bulan, serta meningkatnya pertumbuhan giro 

BUS-UUS dari 0,70% di 2014 menjadi 13,92% di tahun 2015. Hal tersebut juga mengakibatkan perubahan 

pola penempatan dana pihak ketiga yang terutama terjadi pada deposito jangka waktu 3 bulan yang 

meningkat dari 9,47% menjadi 10,55% dan komposisi giro yang meningkat dari 8,6% menjadi 9%.  

Sementara itu, tabungan menjadi pilihan kedua masyarakat dalam penempatan dananya dengan 

kontribusi sebesar 30% atau meningkat 1% dibanding tahun 2014 yang hanya 29%.

Tabel 1.5.

Perkembangan DPK (2015)

Tabungan DepositoGiro DPK

Bank Umum

Nominal (Rp triliun) 21,19 68,65 141,33 231,17 

- BUS 14,87 52,73 107,29 174,89 

- UUS 6,32 15,92 34,03 56,28 

Pertumbuhan (yoy) 13.92% 7.94% 4.23% 6.14%

BPRS    

Nominal (Rp triliun) - 1,85 2,94 4,80 

Pertumbuhan (yoy) - 23.33% 17.60% 19.75%
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Jika dilihat dari jangka waktu deposito, sumber 

dana BUS-UUS didominasi oleh deposito jangka 

waktu 1 bulan sebesar 45% atau Rp103,7 triliun, 

menurun sebesar 2,3% dibandingkan tahun 2014 

yang mencapai 47,3%. Sedangkan komposisi 

deposito jangka waktu 3 bulan yang merupakan 

sumber dana terbesar kedua mencapai 11% atau 

Rp24,2 triliun, meningkat sebesar 1,5% dibanding 

tahun sebelumnya yang mencapai 9,5%.  

Komposisi DPK BPRS terdiri dari deposito sebesar 

61,38% dan tabungan sebesar 38,62%. Tahun 

2015, baik deposito maupun tabungan BPRS 

mengalami partumbuhan masing-masing sebesar 

17,60% dan 19,75%. 

Komposisi pendanaan perbankan syariah tersebut menunjukkan sumber dana utama perbankan syariah 

masih didominasi oleh dana mahal dan jangka pendek yang menyebabkan perbankan syariah masih 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan pembiayaan-pembiayaan jangka panjang.

Dari sisi kelompok nasabah, pertumbuhan DPK secara nominal untuk kelompok institusi di tahun 2015 

sebesar 5,86% atau mencapai Rp123 triliun. Sedangkan untuk kelompok individu, secara nominal 

tumbuh sebesar 6,40%, demikian juga dari sisi proporsi nasabah institusi mencapai 53,25% sedikit di 

atas nasabah individu yang sebesar 46,75%. Sementara itu, dari sisi jumlah rekening DPK perbankan 

syariah tahun 2015 mencapai 18,48 juta rekening meningkat dari 14,4 juta rekening di tahun 2014, 

yang didominasi rekening kelompok individual sebanyak 17,82 juta rekening (96,43%) dan kelompok 

institusi sebanyak 659,1 ribu rekening (3,57%). Peningkatan terbesar terjadi di rekening kelompok 

individu sebesar 31,37%, sementara jumlah rekening kelompok institusi mengalami penurunan sebesar 

18,63%. 

Pertumbuhan jumlah rekening DPK juga terjadi di BPRS yang telah mengelola sekitar 1,16 juta rekening 

dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,02 juta rekening, sehingga total rekening DPK perbankan syariah 

mencapai 19,6 juta rekening. Perkembangan ini merupakan wujud dukungan dari perbankan syariah 

untuk peningkatan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Grafik 1.5. 
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1.1.3. Penyaluran Dana

Pembiayaan kepada konsumen bukan bank merupakan penyaluran atau penempatan dana utama 

perbankan syariah dibandingkan penempatan lainnya seperti penempatan dana pada bank lain, surat-

surat berharga, ataupun instrumen lainnya. Pembiayaan memiliki persentase 72-75% untuk BUS-UUS 

dan BPRS dari total aset masing-masing. Untuk BUS memiliki komposisi pembiayaan sebesar 72% 

sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk UUS di tahun 2015 memiliki komposisi 72% turun 

dari tahun 2014 yang memiliki komposisi sebesar 77%, sementara itu, pada BPRS pangsa pembiayaan 

terhadap aset sebesar 75% di tahun 2015, menurun dibanding tahun 2014 yang memiliki komposisi 

sebesar 76%.

Instrumen selanjutnya yang mempunyai porsi terbesar adalah penempatan dana pada Bank Indonesia. 

Kontribusi penempatan dana BUS pada Bank Indonesia mencapai 12% atau menurun dibandingkan 

tahun sebelumnya yang mencapai 16%. Sedangkan penempatan dana UUS di Bank Indonesia mencapai 

18% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki komposisi sebesar 15%.  

Sementara itu, bank syariah hanya memelihara kas yang tidak terlalu besar berkisar antara 1% - 2% 

baik untuk BUS, UUS maupun BPRS. Hal ini wajar karena bank syariah juga mengelola aset nya untuk 

ditempatkan pada bank lain maupun untuk surat berharga yang dimiliki.

Dalam Miliar %

Grafik 1.6. 

DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah

Individual Non Individual Individual (% yoy) Non Individual (% yoy)

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

-20.0

2012 2013 2014 2015

Bab 1. Perbankan Syariah 11



Grafik 1.7. 

Komposisi Aset Perbankan Syariah

Kas Pembiayaan Penempatan pada BI

Penempatan pada BI Aktiva Produktif Lainnya Lainnya

Surat berharga dimiliki

2015

2014

2015

2014

2014

2015

BPRS

UUS

BUS

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

1.1.4. Pembiayaan dan Risiko Kredit

Pertumbuhan pembiayaan pada BUS tahun 2015 tercatat sebesar 4,1%, melambat dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 8,1%, terutama dikarenakan tekanan ekonomi yang masih berlangsung dan strategi 

bank yang lebih berhati-hati dalam penyaluran dana. Sedangkan untuk pertumbuhan pembiayaan pada 

kelompok UUS meningkat dari 10,4% menjadi 14,9%. (Grafik 1.7).

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS sepanjang 

tahun 2015 masih didominasi oleh pembiayaan akad murabahah, yang mencapai 57,3% dari total 

pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,9%. 

Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad musyarakah yang meningkat dari 24,76% menjadi 28,5% 

pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena beberapa bank syariah sudah meluncurkan beberapa produk 

baru berbasis akad musyarakah, diantaranya produk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Sementara pada 

BPRS porsi akad murabahah juga masih mendominasi yang mencapai 77,9% dari keseluruhan pembiayaan 

BPRS, turun dari 79,23% pada tahun 2014.
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Grafik 1.9. 

Komposisi Pembiayaan BUS-UUS per akad

2012 2013 2014 20152011

%

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Mudharabah Musyarakah Murabahah Ijarah Qardh Istishna

Bab 1. Perbankan Syariah 13

Grafik 1.8. 
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Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan BUS-UUS yang dialokasikan dalam 

bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mencapai 61,8% dari total pembiayaan yang 

diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumsi untuk 

rumah tangga (household) mencapai 38,2%. Pada periode laporan, pembiayaan BUS-UUS pada sektor 

produktif mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 10,02%, atau naik sebesar Rp11,99 triliun dibandingkan 

tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didukung peningkatan pembiayaan investasi yang 

umumnya berorientasi pada kegiatan usaha dan keuntungan dengan jangka waktu lebih dari satu siklus 

bisnis. Tingkat margin rata-rata untuk pembiayaan modal kerja selama 2015 sebesar 15,79%, sedangkan 

margin rata-rata untuk pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 13,41% dan 12,25%. 

Pembiayaan produktif yang diberikan oleh bank syariah sebesar 61,8% sepanjang 2015 terdiri dari modal 

kerja 37,54% dan investasi 24,27%. Kontribusi pembiayaan produktif tersebut meningkat sebesar 1,78% 

dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 60,08%. Pembiayaan produktif terdiri dari modal kerja sebesar 

39,10% dan investasi sebesar 20,93%. Sementara itu, komposisi pembiayaan konsumsi mengalami 

penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 39,97% menjadi 38,20% di tahun 2015. 

Pertumbuhan pembiayaan terbesar dialami oleh kelompok administrasi pemerintahan, pertahanan dan 

jaminan sosial wajib sebesar 213% menjadi Rp266 miliar di tahun 2015 dari sebelumnya sebesar Rp85 

miliar di 2014. Pertumbuhan terbesar kedua ditempati oleh kelompok jasa perorangan yang melayani 

rumah tangga sebesar 159% menjadi Rp274 miliar di 2015 dari Rp106 miliar di tahun 2014. Sedangkan 

kelompok jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya mengalami penurunan
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Grafik 1.10. 
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pertumbuhan sebesar 32% menjadi Rp4,6 triliun di 2015 dari sebelumnya sebesar Rp6,7 triliun di tahun 

2015.

Dari sisi jenis usaha, selama tahun 2015 pembiayaan terbesar dimiliki oleh kelompok pembiayaan untuk 

rumah tinggal dengan komposisi 20,38%. Nilai ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 

sebesar 19,68%. Komposisi pembiayaan terbesar kedua adalah kelompok perdagangan besar dan 

eceran sebesar 12,20%, nilai ini meningkat 0,80% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,40%. 

Selanjutnya pembiayaan untuk pemilikan peralatan rumah tangga termasuk multijasa memiliki komposisi 

9% sama dengan komposisi yang dimiliki oleh pembiayaan jasa perantara keuangan.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha selama tahun 2015 didominasi 

oleh sektor non-UMKM baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan untuk kategori usaha 

yang diberikan untuk non-UMKM mencapai 61,80%, sementara pembiayaan UMKM yang diberikan 

hanya 38,20% atau sebesar Rp50,3 T. Porsi pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 

2014 dimana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh bank syariah mencapai 49,98%.  

Risiko kredit yang dihadapi BUS dan UUS dalam aktivitas pembiayaan mengalami peningkatan, walaupun 

masih dalam taraf yang terkendali. Kondisi ini dapat terlihat dari kecenderungan meningkatnya total 

pembiayaan non-performing di tahun 2015 yang berjumlah Rp9,47 triliun dengan persentase macet 

sebesar 65%. Nilai ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 dimana total pembiayaan yang tergolong non-

performing sekitar Rp8,9 triliun dengan persentase pembiayaan macet sebesar 52%. Sementara, rasio 

NPF (gross) BUS dan UUS sedikit meningkat dari 4,33% pada tahun 2014 menjadi 4,34% pada tahun 

2015. Secara proporsi nilai ini masih kurang dari 5% total pembiayaan perbankan syariah, atau masih 

dalam batas yang terkendali.

Dari jenis penggunaan, NPF terbesar terjadi pada pembiayaan modal kerja dengan komposisi sebesar 

53,18% dari total pembiayaan non-performing, diikuti pembiayaan investasi 25,14% dan pembiayaan 

konsumsi 21,68%. Peningkatan NPF yang cukup signifikan terjadi pada pembiayaan investasi yang 

meningkat sebesar 25,38%. Sementara, NPF pembiayaan modal kerja meningkat 3,69% dan pembiayaan 

konsumsi mengalami penurunan sebesar -1,49%. 

Sementara, dari sektor pembiayaan terdapat 7 sektor yang mengalami penurunan NPF, sektor-sektor 

yang mengalami penurunan NPF adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (38,56%), 

sektor perantara keuangan (50,60%), sektor pertambangan dan penggalian (3,69%), sektor konstruksi 

(32,59%), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (25,7%), sektor jasa 

kemasyarakatan, sosial budaya, dan hiburan (31,92%), serta sektor kegiatan yang belum jelas kegiatannya 

(22,61%).
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1.1.5. Profitabilitas dan Permodalan

Pendapatan operasional tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 memperlihatkan peningkatan 

yang cukup tinggi. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2015 tercatat sebesar 

Rp51,8 triliun atau tumbuh sebesar 28,43%. Secara proporsi kontribusi pendapatan yang bersumber 

dari penyaluran dana (kepada pihak ketiga non bank) tetap dominan atau mencapai 83,10% setara 

dengan Rp43 triliun. Nilai ini meningkat 31,97% dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai Rp32,6 

triliun. Sedangkan pendapatan operasional lainnya tahun 2015 adalah Rp8,8 triliun atau meningkat 

13,46%. Kontribusi pendapatan dari jasa layanan (fee based income) kepada pendapatan operasional 

lainnya tahun 2015 mencapai 18,11% atau sebesar Rp1,6 triliun.

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut mencapai 

Rp24,53 triliun atau tumbuh sebesar 52,39% dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp16,1 triliun. Sejalan 

dengan bagi hasil yang didistribusikan, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan terhadap pendapatan 

operasional yang berasal dari penyaluran dana pihak ketiga menunjukkan peningkatan dari 49,35% 

pada tahun 2014 menjadi 56,99% pada tahun 2015. 

Sepanjang tahun 2015, biaya operasional BUS dan UUS meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 

22,68% (yoy). Kenaikan biaya operasional ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya pencadangan terkait 

penurunan nilai aset keuangan yang meningkat 40,44% dibanding tahun 2014 menjadi Rp10,2 triliun,
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Grafik 1.11. 
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sebagai antisipasi bank atas meningkatnya risiko kredit. Komposisi biaya operasional terbesar adalah 

kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 46,50% di tahun 2015, lalu diikuti oleh beban tenaga 

kerja sebesar 27,65% dan biaya operasional lainnya sebesar 18,88%.

Sedangkan biaya overhead seperti biaya tenaga kerja, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan 

barang-jasa dan biaya promosi, meningkat sebesar 11,24% (yoy). Rasio biaya overhead terhadap 

pendapatan operasional BUS dan UUS menurun dari 25,32% di tahun 2014 menjadi 21,93% di tahun 

2015. Pertumbuhan biaya overhead didorong oleh meningkatnya beban tenaga kerja sebesar 14% dan 

beban operasional lainnya sebesar 12,82%. Kondisi dimaksud terindikasi pula dari perkembangan rasio 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional disesuaikan (dengan memasukkan distribusi bagi 

hasil pada pembilang, atau rasio BOPO) yang meningkat cukup signifikan dari 84,4% pada tahun 2014 

menjadi 89,9% pada tahun laporan Sedangkan, net operational margin BUS dan UUS mengalami 

peningkatan yaitu dari 14,10% menjadi 15,11% di 2015 atau terdapat peningkatan sebesar 1,01%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BUS-UUS di tahun 2015 tercatat sebesar Rp1,789 triliun atau meningkat 

sebesar 3,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai ROA di tahun laporan sedikit 

mengalami peningkatan dari 0,79% pada tahun 2014 menjadi 0,84% pada tahun laporan 2015, 

dibandingkan dengan perbankan nasional yang mengalami penurunan ROA dari 2,85% di 2014 menjadi 

2,32% di 2015.
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Grafik 1.13. 

Profitabilitas Perbankan Syariah

Laba BUS-UUS (% yoy) Laba BPRS (% yoy)

ROA BUS-UUS ROA BUS-UUS

20132011 2012 2014 2015

80.00

60.00

40.00

20.00

00.00

-20.00

-40.00

-60.00

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

%%

Pendapatan Operasional Bagi Hasil

Biaya Overhead Bagi Hasil/Pendapatan Operasional

Overhead/Pendapatan Operasional

Grafik 1.12. 

Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS

%

20132011 2012 2014 2015

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

%



Adapun pada BPRS, dalam periode laporan laba bersih tercatat sebesar Rp137 miliar dengan pertumbuhan 

mencapai 12,94%. Peningkatan laba tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya distribusi bagi 

hasil yang mencapai Rp0,47 triliun atau tumbuh sebesar 16,3%. Hal tersebut menyebabkan biaya 

operasional meningkat sebesar  0,3% dari 87,79% di tahun 2014 menjadi 88,09% di tahun 2015.  Namun 

demikian, meningkatnya profitabilitas tersebut tidak sejalan dengan tingkat pengembalian aset (ROA) 

yang menurun dari 2,26% pada tahun 2014 menjadi 2,20% pada tahun 2015.

Pada periode laporan, permodalan BUS secara umum cenderung meningkat. Selama tahun 2015 

terdapat lima BUS melakukan penambahan setoran dari pemegang saham utama (induk). Total setoran 

modal  lima BUS dimaksud sebesar ± Rp1,2 triliun. Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi 

risiko (risk bearing capacity) juga tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp3,1 triliun 

atau 19,98%, serta total modal yang meningkat Rp3,8 triliun (19,53%). Di sisi lain ATMR BUS relatif 

tetap, namun karena adanya kewajiban untuk menambah pembentukan CKPN menyebabkan CAR BUS-

UUS menurun dari 15,74% pada tahun 2014 menjadi 15,02% pada akhir 2015. Secara umum CAR BUS-

UUS mengindikasikan tingkat ketahanan risiko yang masih cukup memadai mengingat masih melebihi 

standar sebesar 8%. Sementara itu, kondisi permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan 

rasio kecukupan modal mencapai 21,47% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,77%.

1.2. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai kelanjutan dari Bank Indonesia selaku pengemban amanah Undang-

undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai otoritas pembinaan dan 

pengawasan perbankan syariah, memiliki tugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan 

perbankan syariah agar perbankan syariah Indonesia dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi keuangan yang tetap memenuhi prinsip syariah maupun prudential regulation serta turut  

berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Arah perekonomian nasional sejalan 

dengan karakteristik khas ekonomi dan keuangan syariah yaitu pemerataan kesejahteraan ekonomi, 

dimana aktivitas dan kegiatan perbankan dan keuangan syariah diharapkan dapat  menunjang pelaksanaan 

 pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan 

sesuai prinsip syariah dan transaksi riil barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menggerakkan 

aktivitas perekonomian masyarakat.  

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  menegaskan bahwa tujuan pengembangan 

perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang  

pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. Undang-Undang tersebut yang memberikan penekanan pada kemaslahatan bagi

Bab 1. Perbankan Syariah18



perekonomian nasional haruslah menjadi muara dari berbagai kebijakan pengembangan perbankan 

syariah. Untuk menjamin agar kemaslahatan bagi perekonomian tersebut dapat tumbuh dan dipertahankan 

secara berkesinambungan, diperlukan kebijakan dan pelaksanaannya yang mencakup pengaturan 

dan pengawasan yang efektif, penelitian dan pengembangan perbankan syariah yang terfokus dan 

kontinyu serta berbagai upaya lain seperti koordinasi diantara stakeholders perbankan syariah. Dalam 

rangka melaksanakan amanah Undang-Undang dimaksud, otoritas perbankan syariah Indonesia yaitu 

Bank Indonesia (sampai dengan tanggal 30 Desember 2013) dan Otoritas Jasa Keuangan (sejak 

tanggal 31 Desember 2013) telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai 

bidang, dimana pelaksanaan kebijakan selama tahun 2015 dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan 

bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

1.2.1. Penelitian, Pengembangan Dan Pengaturan Perbankan Syariah

1.2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitian

Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset (research-based policy), pada tahun 

2015, Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS OJK) telah melaksanakan 

empat penelitian. Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, fokus penelitian DPBS mengacu 

pada blueprint Pengembangan Perbankan Syariah, kebutuhan industri, dan kebijakan OJK dalam 

merespon perkembangan terkini industri perbankan syariah. Dengan mempertimbangkan ketiga hal 

tersebut serta melihat kemanfaatannya, kegiatan penelitian tahun 2015 difokuskan pada penguatan 

infrastruktur, pengembangan kelembagaan bank syariah, dan operasional serta manajemen perbankan 

syariah. Adapun empat kajian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kajian Roadmap Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank-bank Pembangunan Daerah

Kajian ini bertujuan untuk digunakan sebagai panduan bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

dalam melaksanakan persiapan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk memilih alternatif 

pola pemisahan (spin-off) dan/atau exit policy (antara lain melalui subsidiary atau sister company, 

acquisition, merger, sold-off), memahami persyaratan, kelebihan dan kekurangan, atau risiko dan 

implikasi dari aksi korporasi tersebut terutama dalam perspektif finansial dan hukum atau regulasi 

yang berlaku, serta memahami posisi keuangan dan proyeksi pemenuhan ketentuan terkait 

pemisahan UUS. Selain itu, kajian ini juga menjadi masukan bagi pengawas BPD yang memiliki 

UUS dalam memantau pelaksanaan rencana bisnis bank untuk persiapan spin-off atau exit policy 

serta masukan untuk penyusunan program Transformasi BPD khususnya work stream perbankan 

syariah ataupun penetapan kebijakan yang perlu dilakukan OJK untuk mendukung pelaksanaan 

spin-off UUS BPD.
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Dalam kajian ini, direkomendasikan bahwa setiap BPD (selain Bank Jatim dan Bank Aceh yang tengah 

memproses spin-off dan konversi) perlu diminta untuk menyusun roadmap sesuai opsi pelaksanaan 

spin-off tersebut. Beberapa rekomendasi terkait penyusunan roadmap individual dimaksud, antara lain 

sebagai berikut. 

a) Fokus pada rumusan strategi dan tahapan pengembangan bisnis UUS untuk mencapai target BUS 

hasil spin-off memiliki aset ± Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan 

FDR  90 persen dan komposisi deposito terhadap DPK < 50 persen, di samping pemenuhan target 

lainnya dalam kerangka program Transformasi BPD.

b) Pengembangan bisnis UUS didasarkan pada pemetaan yang akurat terhadap area sinergi dengan 

BPD induk (sister) yang juga menjadi dasar kerja sama operasi (leveraging) dan perhitungan cost 

sharing dalam proforma laba atau rugi UUS dan BUS hasil spin-off serta pendalaman karakteristik 

bank beberapa segmen atau subsegmen konsumen yang akan 

diprioritaskan, memperhatikan quality gap bisnis proses, dan layanan UUS.

c) Pemuatan kebijakan dan komitmen terkait sumber daya manusia, tahap pengembangan infrastruktur 

berikut biaya yang akan dialokasikan, dan hal-hal pokok lainnya yang relevan dalam roadmap. 

Selain itu, rekomendasi terkait kebijakan spin-off UUS BPD pada sisi OJK, meliputi hal-hal berikut ini. 

a. Mengomunikasikan ekspektasi penguatan permodalan, pengembangan bisnis UUS, dan sinergi 

atau konsolidasi usaha antar-BPD melalui BUS hasil spin-off kepada masing-masing pemegang 

saham BPD. 

b. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan joint venture antar BPD melalui BUS hasil spin-off, di 

antaranya melalui penyusunan kajian joint venture, baik sebagai inisiatif dua atau lebih BPD maupun 

sebagai inisiatif Asbanda, dan pengawas masing-masing BPD meminta, menyepakati, dan selanjutnya 

memantau roadmap individual dimaksud melalui mekanisme evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) 

dimulai pada tahun 2017.

2. Kajian Asesmen Batas Minimum Modal Disetor Pendirian BPRS Baru

Kajian ini bertujuan untuk menetapkan batas minimum modal disetor yang akan ditetapkan dalam 

pengaturan kelembagaan BPRS pada zona/wilayah lokasi pendirian BPRS baru. Kajian ini telah 

digunakan sebagai dasar penerbitan ketentuan baru kelembagaan BPRS. 

Rekomendasi yang dihasilkan oleh kajian ini mengenai batasan minimum modal disetor BPRS per 

zona sebagai berikut:
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3. Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian

Kajian peningkatan pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian dilatarbelakangi pentingnya 

peran sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan sebagai dasar penguatan ketahanan 

pangan nasional dan pentingnya upaya peningkatan outreach perbankan syariah di sektor pertanian 

khususnya subsektor tanaman pangan, DPBS melakukan “Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan 

Syariah Untuk Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2015” dengan harapan dapat 

menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan syariah kepada sektor pertanian subsektor 

tanaman pangan. Kajian ini dilakukan untuk menindaklanjuti kajian terdahulu mengenai Kajian Model 

Bisnis Micro Banking Syariah Dalam Rangka Peningkatan Akses Layanan Keuangan Syariah Tahun 

2014.

Hasil kajian ini memberikan rekomendasi kepada otoritas dan pemerintah sebagai berikut:

a. Pemberian insentif regulasi untuk kemudahan bank syariah terkait aturan kolektibilitas dan penilaian 

kualitas aktiva dengan mengikuti pola dan karakteristik sektor pertanian tanaman pangan yang 

bersifat musiman (seasonal).

b. Kebijakan yang mewajibkan BUS/UUS untuk mengalokasikan pembiayaan pertanian tanaman 

pangan dalam persentase minimal tertentu.

Zona Jumlah 
Kabupaten/Kotamadya

Hasil Asesmen/Kriteria Penetapan Modal Modal Disetor Minimum

14

103

58

332

Tingkat persaingan diduga tinggi dan membuat BPRS 
dengan modal terbatas sulit berekspansi.

BPRS sampel cenderung undercapitalized sehingga 
modal minimum layak dinaikkan.
Tingkat representasi BPRS di berbagai wilayah Zona 
2 cukup tinggi sehingga insentif pengembangan BPRS 
melalui penetapan batasan modal yang relatif lebih 
rendah dari BPR tidak cukup urgen dibandingkan BPRS 
pada Zona 3 dan Zona 4.

Modal umumnya tergolong undercapitalized dan secara 
aktual penambahan modal relatif tinggi hal mana 
merefleksikan potensi ekspansi usaha yang terbuka.

Insentif pengembangan BPRS terkait tingkat persaingan 
atau penetrasi yang rendah dapat diberikan melalui 
penetapan batasan modal disetor minimum yang relatif 
lebih rendah daripada BPR. Besaran insentif diusulkan 
20 persen lebih rendah daripada modal minimum BPR.

Rp14 miliar (sama dengan BPR)

Rp8 miliar (sama dengan BPR)

Rp4,8 miliar (20 persen lebih rendah 
daripada BPR)

Rp3,2 miliar (20 persen lebih rendah 
daripada BPR

1.

2.

3.

4.
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c. Pemberian insentif fiskal berupa kemudahan dan keringanan pajak yang harus dibayarkan oleh 

BUS/UUS yang memenuhi ketentuan persentase minimal pembiayaan untuk sektor pertanian.

d. Peraturan bersama sebagai payung hukum yang mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan 

tugas dan fungsi Special Agriculture Vehicle (SAV).

e. Penempatan dana pemerintah di perbankan syariah dalam proporsi yang lebih besar untuk mendukung 

pembiayaan sektor pertanian dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

f. Untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan (sustainable development) dari perspektif 

syariah diperlukan kajian lebih lanjut terkait pembiayaan pertanian organik.

4. Kajian Stimulus Perbankan Syariah

Perlambatan kinerja ekonomi Indonesia telah memengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan 

termasuk perbankan syariah. Dalam rangka mengurangi dampak penurunan kinerja perbankan syariah, 

OJK sebagai otoritas diharapkan melakukan langkah-langkah penyesuaian. Data historis menunjukkan 

bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga 

(DPK) yang salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan melakukan ekspansi jaringan kantor. Jumlah 

jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas menyulitkan masyarakat mengakses layanan bank 

syariah. Dengan demikian, untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, ketentuan terkait jaringan 

kantor perbankan syariah di Indonesia perlu disempurnakan dan bagi perbankan konvensional yang 

mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah diberikan insentif. Maksud penyusunan kajian 

ini adalah sebagai dasar ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian 

Nasional Bagi Bank, dengan tujuan menganalisis kebijakan yang dapat mempermudah perbankan 

syariah dalam pembukaan jaringan kantor. 

Kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, berupa:

a. Pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor.

b. Perubahan perimbangan penyebaran jaringan kantor pada zona tertentu.

c. Penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor.

d. Kemudahan persyaratan pembukaan LSB dan LS terkait wilayah kerja KC induk LSB atau LS.

e. Perluasan jenis kantor BUK yang dapat melakukan kegiatan LS. 

f. Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil.

g. Perubahan threshold rasio efisiensi dalam rangka pembukaan jaringan kantor yang akan diatur di 

ketentuan internal OJK (SEDK).
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Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk POJK yang bersifat temporer dan akan dievaluasi efektivitasnya 

(berlaku 3 tahun). Muatan dalam rancangan POJK tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan 

Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank meliputi, antara lain:

a. Ketentuan umum.

b. Pembukaan layanan kegiatan perbankan syariah yang meliputi LSB dan LS.

c. Kegiatan pelayanan kas.

d. Jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

e. Ketentuan penutup.

Rancangan POJK dalam kajian penyusunan ini agar dapat dibahas lebih lanjut sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengesahkan POJK tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank.

Selain itu, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, khususnya di bidang perbankan 

syariah, OJK juga mengembangkan program yang disebut iB Research Fellowship Program dan 

iB Research Grant Program. Sasaran utama dari program tersebut adalah dihasilkannya riset 

berkualitas yang mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah. 

Adapun judul-judul kajian dari kedua program tersebut adalah sebagai berikut.

1. iB Research Fellowship Program    

1.1. Asesmen Interkoneksi Perbankan Syariah

Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Drs. Agus Widarjono, M.A. yang bertujuan untuk menganalisis 

risiko sistemik di dalam network perbankan syariah di Indonesia dengan melihat koneksi 

antarperbankan syariah di dalam network. Berdasarkan peta jaringan dan centrality measures, 

terdapat dua bank yang cukup dominan di dalam network perbankan syariah di Indonesia 

dengan total aset sebesar 47,5 persen dari aset perbankan syariah pada tahun 2014. Hasil 

ini menunjukkan struktur pasar perbankan syariah di Indonesia yang tidak sempurna, mendekati 

pasar yang terpusat (center money market). Hasil ini sejalan dengan adanya korelasi yang 

tinggi antara in degree dan out degree dengan betweenness centrality. Adanya dua pusat 

koneksi di dalam perbankan syariah di Indonesia cukup rawan terhadap gejolak di dalam 

network perbankan syariah yang ditunjukkan adanya korelasi antara betweenness dan closeness 

yang positif dan kuat di dalam network.
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Evaluasi risiko sistemik perbankan syariah di Indonesia dalam penelitian ini hanya menggunakan 

satu titik waktu. Hasil ini tentunya tidak menggambarkan risiko sistemik yang menyeluruh di

dalam network perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang komprehensif seharusnya 

dilakukan dengan menganalisis peta dan derajat koneksi perbankan syariah di Indonesia dari 

waktu ke waktu sehingga bisa dianalisis perkembangan risiko sistemik dengan baik. Pemetaan 

risiko sistemik yang komprehensif ini akan memudahkan regulator dalam melakukan mitigasi 

kegagalan risiko sistemik perbankan syariah di Indonesia.   

1.2. Model Pengendalian Risiko Bank Syariah dengan Early Warning Dashboard

Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Abdul Hakim, S. E., M. Sc. yang bertujuan untuk membangun 

model estimasi batas risiko yang dapat ditoleransi oleh sebuah bank syariah dengan alat ukur 

Conditional Value-at-Risk berdasarkan regresi, baik momen pertama maupun momen kedua. 

Pemodelan ini dianggap penting mengingat risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah bisa 

berbeda dari risiko-risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Perbedaan ini datang dari 

aplikasi berbagai instrumen yang berbeda dalam dua jenis bank tersebut. Di samping itu, 

perbedaan risiko juga bisa bersumber dari perilaku konsumen yang berbeda dalam menanggapi 

instrumen-instrumen yang berbeda tersebut.

Model yang dihasilkan bisa dituangkan dalam bentuk yang user-friendly sebagai alat untuk 

merumuskan optimalisasi early warning system sebagai input pembuatan early warning 

dashboard yang mudah digunakan oleh pengguna untuk mengetahui dengan cepat posisi 

risiko bank di Indonesia. OJK sebagai pengawas perbankan syariah bisa mengadopsi alat ini 

untuk mengukur kinerja sebuah bank syariah.

1.3. Penataan Sistem Hukum Perbankan Syariah Melalui Harmonisasi Hukum Penyelesaian 

Sengketa dengan Pendekatan Hukum Progresif

Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Ro’fah Setyowati, S. H., M. H. yang bertujuan untuk merumuskan 

model penataan sistem hukum bagi industri perbankan syariah melalui harmonisasi hukum 

terkait penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum progresif. Penataan 

sistem hukum yang diintegrasikan dengan kebijakan dan kewenangan OJK sebagai otoritas 

dalam bidang pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri perbankan diperlukan untuk 

mendukung kebijakan pengembangan industri perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini 

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.
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1. Beberapa peran yang diperlukan dari OJK.

a. Memfasilitasi upaya optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

bank syariah melalui update substansi pengaturan dan penguatan regulasi pengawasan 

DPS dan juga mendukung penguatan koordinasi dan pembinaan antara DPS dan Dewan 

Syariah Nasional (DSN).

b. Menguatkan sinergi dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas kompetensi 

ekonomi syariah bagi para pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan 

ekonomi syariah, penguatan pemenuhan sharia compliance sebagai konsekuensi 

corporate identity perbankan syariah, dan perlindungan nasabah dalam aspek “hak 

spiritual”.

c. Melakukan identifikasi dan penataan ulang terhadap pengaturan perbankan syariah 

terkait dengan konsep sharia compliance yang terintegrasi bagi perbankan syariah dan 

mendorong penguatan dasar hukum melalui harmonisasi hukum terhadap berbagai 

peraturan perundangan terkait sistem hukum perbankan syariah yang tidak harmonis.

d. Mengoptimalkan fungsi, pengaturan, pengawasan, dan perlindungan nasabah melalui 

pembinaan langsung kepada industri perbankan syariah dalam konteks peningkatan 

kualitas sharia compliance.

e. Mendorong penguatan program perlindungan nasabah khususnya nasabah perbankan 

syariah.

2. Mahkamah Agung (MA) sangat diperlukan untuk bertindak tegas dan konsisten sesuai 

dengan fungsinya untuk menegakkan hukum sesuai dengan kompetensi absolut yang telah 

ditetapkan berdasar pada undang-undang dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan 

harmonisasi terkait dengan bidang fungsi dan tugasnya, melakukan peningkatan landasan 

hukum dan harmonisasi hukum materiil bagi sengketa ekonomi syariah, menjaga kepastian 

dan ketertiban hukum dalam pengawasan fungsi-fungsi lingkungan peradilan di bawahnya. 

Selain itu, Badan Peradilan Agama (Badilag) MA diharapkan dapat melengkapi berbagai 

program yang telah dijalankan dengan pengenalan ke masyarakat luas. Sementara Badan 

Peradilan Umum (Badilum) MA perlu menyisipkan informasi terkait konteks penelitian ini 

kepada para hakim dalam jajarannya sehingga mendapatkan informasi yang tepat dan 

dapat menyikapi secara tepat pula.

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) perlu membangun jaringan kerja sama untuk 

meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mempromosikan tugas dan fungsinya kepada 

masyarakat luas.

4. Bank syariah perlu meningkatkan kualitas pemahaman tentang filosofi Islamic Banking, 

sharia compliance, corporate identity, dan hak spiritual beserta konsekuensinya sekaligus 

mengoptimalkan fungsi DPS untuk menjaga sharia compliance serta memperhatikan “hak 

spiritual” nasabah.
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5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu memberikan perhatian yang signifikan 

pada pengembangan lembaga ekonomi syariah yang memiliki potensi untuk meningkatkan 

kualitas ekonomi masyarakat Indonesia dan memperkuat kapasitas serta intensitas penelitian 

terkait dengan ekonomi syariah.

6. DSN perlu menguatkan substansi dan jumlah fatwa sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

perbankan syariah dan meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi 

dengan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah pada perbankan syariah serta 

mendukung peningkatan kualitas DPS lama dan peluang masuknya anggota DPS baru.

7. Akademisi semestinya melakukan penelitian berkelanjutan terkait sistem hukum perbankan 

syariah secara terintegrasi dan komprehensif, mengembangkan model pengajaran yang 

tepat untuk menarik minat para mahasiswa untuk turut serta mengenal dan mencermati 

perkembangan perbankan syariah, mengembangkan dan juga mengomunikasikan hasil 

penelitian dan pengajarannya ke berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai cara 

dan atau media.

8. Masyarakat diharapkan turut berperan dengan meningkatkan pemahamannya terkait Islamic 

Banking, sharia compliance, corporate identity, dan hak spiritual nasabah serta memberdayakan 

diri melalui asosiasi atau perhimpunan nasabah perbankan syariah dan sejenisnya.

1.4. Pengembangan Model Asesmen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah

Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Mahfud Sholihin, S. E., M. Acc., Ak., C. A. yang bertujuan untuk 

mengembangkan model asesmen risiko pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Penelitian 

ini berhasil mengidentifikasi beberapa kriteria utama dalam penilaian pembiayaan mikro syariah. 

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip 5C dalam bank dipersepsikan sebagai faktor yang 

penting dalam penyaluran pembiayaan BPRS. Karakter pengaju pembiayaan, kapasitas usaha, 

jaminan pembiayaan, modal usaha, dan kondisi usaha secara keseluruhan merupakan aspek 

yang telah umum diterapkan oleh BPRS. Kriteria-kriteria yang terdapat dalam prinsip 5C ini 

bahkan telah dirumuskan dalam standar operasional prosedur (SOP) sebagian besar BPRS 

yang menjadi objek penelitian. Dari lima prinsip dalam prinsip 5C, faktor yang menempati 

urutan terpenting adalah faktor karakter.

Selain prinsip yang ada dalam prinsip 5C, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek syariah 

dan aspek komunitas merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan bagi BPRS dalam 

menyalurkan pembiayaan. Terkait dengan aspek syariah, penelitian ini menemukan bahwa 

pembiayaan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Alquran dan sunnah. 

Lebih spesifik, aspek syariah merupakan penilaian terhadap kesesuaian usaha calon nasabah 

dengan prinsip-prinsip Islam, baik mengenai barang produksi atau dagangan, sistem operasional,
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serta dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk aspek komunitas, faktor-

faktor seperti latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jumlah 

tanggungan nasabah menjadi pertimbangan penting bagi BPRS dalam menyalurkan pembiayaan. 

Selain itu, hubungan sosial nasabah dengan masyarakat, ada tidaknya personal guarantee, 

kedekatan nasabah dengan tokoh masyarakat, dan keterlibatan nasabah dalam komunitas 

tertentu juga dianggap faktor penting dalam aspek komunitas.

2. iB Research Grant Program

2.1. Model Pembaharuan Hukum dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang 

Mudarabah

Penelitian ini dilakukan oleh Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag. Yang bertujuan untuk mengkaji 

model pembaharuan hukum dan fatwa-fatwa DSN tentang mudarabah dari segi perumusannya, 

keadaan sosial historis dan politis di sekelilingnya, dampak fatwa-fatwa tersebut terhadap 

masyarakat praktisi dan nasabah bank syariah, serta model implementasinya di perbankan 

syariah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu ushul fiqih, sosiologis, dan keuangan 

perbankan syariah. Kajian ushul fiqh dimaksud adalah bagaimana model pembaharuan hukum 

yang digunakan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang mudarabah. Kajian sosiologis 

adalah mengenai latar belakang sosial historis munculnya model pembaharuan hukum dalam 

fatwa-fatwa mudarabah DSN dan bagaimana dampak fatwa-fatwa tersebut berpengaruh pada 

praktisi dan nasabah perbankan syariah. Kajian keuangan perbankan syariah mengkaji 

bagaimana model-model implementasi mudarabah diterapkan dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dari penelitian ini terungkap bahwa beberapa hadis yang menjadi pertimbangan fatwa DSN 

berupa hadis dhaif. Terkait hal tersebut, disarankan agar DSN hanya menggunakan hadis-

hadis shahih dan hasan sebagai dalil hukum.

2. Terdapat banyak ketentuan-ketentuan pasal dalam fatwa-fatwa tentang mudarabah tidak 

tercakup dalam dalil-dalil yang menjadi pertimbangan fatwa. Oleh karena itu, disarankan 

kepada DSN untuk memberikan penjelasan dalil-dalil syar’i terhadap poin-poin fatwa 

sebagaimana halnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization 

for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

3. Perbankan syariah perlu meningkatkan tingkat kepatuhan syariahnya dan mendidik 

nasabahnya agar berkomitmen terhadap akad yang telah dibuat.

4. Perbankan syariah perlu terbuka dengan dunia akademisi untuk bersama-sama memperbaiki 

kualitas sharia compliance perbankan syariah.
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2.2. Hubungan Sikap dan Perilaku Nasabah dalam Penentuan Keputusan di Era Konversi 

Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah: Komparasi antara Theory of Planned Behavior 

dan Theory of Trying

Penelitian ini dilakukan oleh Harjoni, S.Sos. I., M.Si. yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

sikap dengan perilaku nasabah Bank Aceh yang mengalami konversi menjadi Bank Aceh 

Syariah dengan membandingkan dua teori sikap, yaitu theory of planned behavior dan theory 

of trying. Temuan penelitian ini memberikan implikasi-implikasi bagi produsen, khususnya 

bagian pemasaran perbankan syariah (Bank Aceh). Implikasi-implikasi tersebut berkaitan 

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, keyakinan-keyakinan konsumen 

terhadap Bank Aceh Syariah dan skala pengukuran yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Implikasi praktis atas identifikasi keyakinan-keyakinan responden dikaitkan dengan strategi 

pemasaran yang difokuskan pada strategi promosi, khususnya penekanan pada strategi iklan 

yang mengandung pesan tentang produk perbankan syariah, kemanfaatan dan sistem yang 

dijalankan Bank Aceh Syariah. 

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mereplikasi penelitian ini pada nasabah bank lain yang 

ada di Aceh.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran langsung dan tidak langsung, 

pengukuran langsung penting dilakukan khususnya setelah Bank Aceh Syariah dijalankan 

secara resmi. 

3. Penelitian selanjutnya dimungkinkan dilakukan pada target perilaku yang sama (yaitu, 

pilihan nasabah) untuk melihat apakah “sikap terhadap gagal dan harapan akan gagal” 

(AfEf) dapat menjadi predikator sikap yang signifikan.

4. Penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk mengaplikasikan tenggang waktu yang lebih 

lama dibandingkan satu setengah bulan.

5. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode self-report, tetapi dengan mempertimbangkan 

usaha-usaha yang dapat mereduksi common method variance. 

2.3. Analisis Perubahan Struktur-Perilaku-Kinerja Industri Perbankan Syariah di Indonesia 

atas Rencana Konsolidasi Bank Syariah BUMN    

Penelitian ini dilakukan oleh Whendy Pamungkas Puring Prahari, S.T. yang bertujuan untuk 

menganalisis perubahan struktur pasar, perilaku, dan kinerja perbankan syariah di Indonesia 

apabila konsolidasi bank syariah BUMN dilakukan. Konsolidasi bank syariah milik BUMN 

menjadi satu entitas bank syariah baru oleh pemerintah akan mengakibatkan adanya perubahan
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struktur pasar yang akan direspon oleh bank syariah di dalam industri dengan mengubah 

perilaku agar tetap mampu bersaing sehingga pada akhirnya perubahan perilaku tersebut 

mengubah kinerja industri perbankan syariah secara umum. Menghadapi persaingan oligopoli, 

bank syariah harus lebih sensitif terhadap strategi yang dilakukan pesaing agar kinerjanya 

tidak jauh dari kriteria standar kesehatan bank menurut OJK.

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Bank syariah BUMN dan bank syariah lainnya 

segera bersiap menghadapi persaingan baru yang terbentuk setelah adanya konsolidasi. 

Persiapan dapat dilakukan dengan menyusun strategi, mempersiapkan modal, sumber daya 

manusia, jaringan, promosi, dan inovasi produk yang sesuai untuk bersaing di dalam pasar 

persaingan oligopoli ketat dan pasar yang semakin terkonsentrasi. Di samping itu, pemerintah 

disarankan untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam mengawal perkembangan perubahan 

persaingan dan konsentrasi pasar perbankan syariah karena hal ini dapat memengaruhi tingkat 

pertumbuhan perbankan syariah nasional ke depannya.

2.4. Studi Komparasi Kerangka Regulasi Perbankan Syariah yang Diterapkan di Indonesia 

dan Malaysia yang Memengaruhi Market Share Perbankan Syariah    

Penelitian ini dilakukan oleh Randy Tria Fakhrozi yang bertujuan untuk membahas dan 

membandingkan regulasi dalam mendukung perkembangan perbankan syariah Indonesia 

dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia dan Malaysia. Indonesia melalui pendekatan bottom up mengakibatkan 

berkembangnya model bank ritel yang juga disebabkan oleh keunggulan demografis yang 

terlihat dari jumlah nasabah dan jumlah kantor besar. Berbeda dari Malaysia yang menggunakan 

pendekatan top down, perkembangan perbankan syariah merupakan hasil dukungan besar 

pemerintah mulai dari insentif dan juga penempatan dana negara di antaranya Tabung Haji 

dan Khazanah yang mengakibatkan aset perbankan syariah meningkat signifikan.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan model-model pengembangan perbankan 

syariah yang dilihat dari motif nasabah perbankan syariah Indonesia, antara lain motif 

ekonomi atau motif syariahnya sehingga dapat diketahui strategi yang tepat dalam 

pengembangan industri perbankan syariah, baik dalam bentuk regulasi maupun pemberdayaan 

muslim di Indonesia. Selanjutnya, penelitian terkait perbankan syariah dapat dikaji dan diuji 

secara lebih spesifik terkait hal-hal yang mendukung perkembangan perbankan syariah 

mulai dari regulasi, tata kelola, produk, dan lain-lain sehingga setiap komponen kerangka 

perbankan syariah semakin baik.
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2. Pemerintah diharapkan menyusun serangkaian kebijakan yang mendukung perbankan 

syariah. Industri perbankan syariah yang termasuk kategori infant industri sudah selayaknya 

mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif-insentif dari pemerintah.

3. Lembaga terkait perbankan syariah diharapkan meningkatkan kepedulian dan sinergisitas 

dengan perbankan syariah sehingga menciptakan efisiensi dalam industri perbankan syariah.   

2.5. Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah 

terhadap Kualitas Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Wulan Ramadani yang bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan kualitas laba serta dampak atas perbedaan penggunaan metode pengakuan 

pendapatan margin murabahah antara metode proporsional dan/atau metode anuitas terhadap 

kualitas laba pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan signifikan pada kualitas laba yang disajikan dengan nilai discretionary accruals 

antara kelompok bank syariah yang menggunakan metode proporsional dan/atau anuitas 

dalam hal pengakuan pendapatan margin murabahah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

perbedaan pilihan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh masing-masing bank syariah tidak 

memiliki perbedaan.

Adapun saran kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut.

1. Peneliti dan Akademisi 

Perlu adanya pengembangan teori kualitas laba, terutama yang berkaitan dengan kebijakan 

akuntansi pada industri keuangan. Dari sisi syariah, perilaku manajemen laba masih kurang 

dalam penelitian dan penguatan hukum mengenai boleh atau tidaknya manajemen laba 

terjadi pada industri keuangan syariah. 

2. Pelaku Industri Keuangan 

Penilaian kualitas laba menggunakan manajemen laba membuktikan bahwa banyak hal 

menarik yang patut dikaji. Banyak informasi yang dapat digali mengenai kebijakan dan 

strategi yang diungkap dalam laporan keuangan. Hal ini bisa menjadi tolok ukur industri 

keuangan agar mampu memberikan kualitas laba terbaik dan masing-masing perbankan 

mampu lebih bersaing untuk menciptakan performa atau kualitas laba terbaik bagi 

perusahaannya. 

3. Regulator 

Mempertimbangkan banyak informasi yang dapat digali melalui penilaian kualitas laba, hal 

yang dapat direkomendasikan kepada pihak regulator adalah turut mendorong perkembangan 

dan pengawasan pelaporan keuangan perbankan syariah dengan meningkatkan pengawasan 

kualitas laba pada sektor keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia.
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Semakin baik kualitas laba yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan 

market share perbankan syariah paling tidak mencapai titik 5 persen. 

4. Masyarakat 

Pertumbuhan perbankan syariah tidak akan mengalami kemajuan tanpa dukungan 

masyarakat. Diharapkan dengan banyaknya upaya yang dilakukan pelaku industri keuangan, 

akademisi, regulator, dan pemerintah, masyarakat akan semakin tertarik untuk menjadi 

garda terdepan peningkatan pembangunan industri perbankan syariah di Indonesia. Tidak 

cukup dengan menjadi bagian dari perbankan syariah, tetapi juga turut menyuarakan 

pertumbuhan perbankan syariah agar semakin banyak masyarakat tertarik pada dunia 

perbankan syariah di Indonesia.

1.2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan

Sepanjang 2015 OJK melakukan kegiatan penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan yang 

merupakan kelanjutan dari ketentuan sebelumnya baik yang diterbitkan oleh Departemen Perbankan 

Syariah atau yang diterbitkan oleh satuan kerja lain yang juga berlaku bagi perbankan syariah. Selain 

itu, untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang 

bersifat countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi 

perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan 

prinsip syariah sehingga dilakukan penyusunan ketentuan terkait stimulus bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah.  

Dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah yang dilaksanakan sejak 

tahun 2015 telah melibatkan publik melalui proses permintaan tanggapan atas rancangan POJK dan 

dilakukan sosialisasi atas ketentuan yang telah diterbitkan. POJK yang telah diterbitkan pada tahun 

2015 adalah sebagai berikut: 

1. POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam 

Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK 

ini disusun dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah 

kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas 

sistem keuangan akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak 

negatif pada kinerja dan kondisi industri perbankan, yang pada gilirannya akan berpotensi 

mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pokok-pokok pengaturan POJK ini antara lain terkait 

perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko1 (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan 

pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah, penilaian dan penetapan kualitas aset bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan penyertaan modal bagi Bank Umum Syariah; dan
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2. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK ini disusun dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai 

risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah yang semakin kompleks dan bervariasi sekaligus tetap mendorong upaya 

pengembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok pengaturan POJK ini antara 

lain terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan tersebut di atas merupakan ketentuan yang diterbitkan dalam rangka pemberian stimulus 

bagi perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan melalui pengaturan bagi industri perbankan syariah.

Beberapa ketentuan yang telah diterbitkan telah disesuaikan dengan arah kebijakan perbankan syariah 

yaitu untuk meningkatkan kualitas pengaturan secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan 

perkembangan terkini, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri. Dalam proses penyusunan 

beberapa ketentuan terdapat kerja sama dan proses diskusi antara lain dengan Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), dan Dewan Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini dilakukan agar ketentuan yang diterbitkan tetap mengacu pada 

prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah. 

Selain POJK tersebut di atas, telah diterbitkan pula ketentuan dalam bentuk SEOJK sebagai petunjuk 

pelaksanaan dari POJK, sebagai berikut: 

1. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) BUS dan UUS harus menyajikan laporan keuangan 

yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan 

Nilai (CKPN); (ii) Selain memenuhi Standar Akuntasi Keuangan, Bank harus tetap menghitung 

Penyisihan Penghapusan Aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan Bank; (iii) Kualitas 

Pembiayaan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, 

kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar serta ditetapkan dalam 5 (lima) kategori 

penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet; (iv) Dalam 

rangka meningkatkan fungsi intermediasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah
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tertentu, Bank diberikan perlakuan khusus yaitu penilaian kualitas hanya didasarkan atas faktor 

ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk pembiayaan dan penyediaan 

dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit) sampai dengan jumlah 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk investasi dan/atau modal kerja. (v) OJK mewajibkan 

Bank untuk menghitung Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Meskipun hasil perhitungan PPA 

tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun hasil perhitungan PPA tersebut akan 

mempengaruhi perhitungan modal dalam pemenuhan rasio KPMM. (vi) Restrukturisasi Pembiayaan 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku.   

2. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015 tanggal  26 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi 

Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

SEOJK ini menjadi dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 

(PAPSI) BPRS. PAPSI BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut 

dari  SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh OJK dan menjadi pedoman 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS. Dengan diterbitkannya PAPSI BPRS 

ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BPRS 

menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.   

PAPSI BPRS juga memberikan ilustrasi perlakuan akuntansi terkait dengan penerbitan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 

Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah 

yang mengatur pengakuan pendapatan Murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

anuitas atau metode proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan 

dan beban terkait langsung transaksi Murabahah. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur 

dalam PAPSI BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman 

kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah.

3. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal  27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah 

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain:  

(i) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko; (ii) Komponen modal yang 

diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional
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juga telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan 

karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) yang tercermin dalam perhitungan ATMR; (iii) ATMR yang digunakan dalam perhitungan 

modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas 

ATMR yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; (iv) Dalam 

memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara invidual maupun 

konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment 

Process (ICAAP; (v) Otoritas Jasa Keuangan melakukan Supervisory Review and Evaluation 

Process (SREP), berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta bank untuk 

memperbaiki ICAAP.    

4. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi 

Bank Umum Syariah. 

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: 

(i) Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan Bank dalam menghitung 

ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); (ii) Bank harus 

memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan 

(a) Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), (b) Pendekatan Standar (Standardized 

Approach); dan/atau, (c) Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach); 

(iii) Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional harus dilakukan 

dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID); (iv) Perhitungan ATMR untuk Risiko 

Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut: ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional; (v) beban modal 

Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (gross income) tahunan 

(Januari-Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15%.

5. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tanggal 08 Juni 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi 

Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi 

dan Publikasi Laporan Bank. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) Laporan Publikasi 

disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil 

usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank; (ii) Jenis Laporan Publikasi untuk Bank Umum
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Syariah adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi 

Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain. Jenis Laporan Publikasi untuk Unit Usaha Syariah adalah 

Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan 

Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS; iii) Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis 

atau terjadi keadaan memaksa (force majeur) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs 

Web Bank Umum Syariah atau Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha 

Syariah, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen 

pendukung dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang 

sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. POJK Nomor 12 /POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam 

Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

POJK ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan untuk mendorong peningkatan penyaluran 

pembiayaan oleh perbankan syariah kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang berdampak negatif pada kinerja dan kondisi industri perbankan, yang 

pada gilirannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pokok-pokok pengaturan 

POJK antara lain:

a. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan 

Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah yang antara lain mengatur:

i. Bobot Risiko Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal terdiri atas:

a) paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka 

kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan 

agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria; dan

b) paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka 

kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah Indonesia yang memenuhi 

seluruh kriteria.

ii. Bobot Risiko Pembiayaan kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga Penjaminan atau 

Asuransi Pembiayaan Berstatus BUMD teridiri atas:

a) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau 

asuransi Pembiayaan berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) 

sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain:

i) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan 

setara BBB-; atau

ii) mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 

melakukan program penjaminan;
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b) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau 

asuransi Pembiayaan berstatus BUMD yang memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB- 

didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus 

BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik.

b. Penilaian Dan Penetapan Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang 

antara lain mengatur: 

i. Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas 

ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk:

a) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 

(satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 

nasabah UMKM dengan jumlah dan kriteria tertentu.

ii. Penetapan Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

a) paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi 

tergolong Diragukan atau Macet;

b) tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi 

tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

c. Penyertaan Modal Bagi Bank Umum Syariah dalam rangka:

i. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari Bank 

Umum Syariah yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan Bank Umum Syariah paling 

tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan dan Bank Umum Syariah tidak 

menjadi pengendali; atau

ii. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

dapat dilakukan apabila Bank Umum Syariah memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan 

Bank Umum Syariah terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan 

mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik.

7. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah berlaku bagi BUS,UUS, dan BPRS. 

Latar belakang penerbitan  yaitu perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan 

unit usaha syariah yang semakin kompleks dan bervariasi dapat meningkatkan eksposur risiko 

bank syariah dan unit usaha syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memitigasi 

kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk 

dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan

Bab 1. Perbankan Syariah36



Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, diperlukan pengaturan kembali terkait mekanisme penerbitan, 

pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Pokok-pokok pengaturan POJK antara lain: (i) Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan 

Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank; (ii) Bank wajib memiliki 

kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau 

Aktivitas baru Bank; (iii) Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Produk 

dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam 

kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank; (iv) Bank dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan 

Aktivitas baru tanpa persetujuan OJK dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah tercantum 

dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank, tercantum dalam rencana bisnis Bank, sesuai dengan 

klasifikasi BUKU (kecuali BPRS), dan didukung dengan kesiapan operasional yang memadai; (v) 

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas 

baru kepada OJK; (vi) OJK berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau 

Aktivitas dalam hal memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK.

8. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum 

Syariah.

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai mengenai 

cakupan perhitungan dan tata cara perhitungan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan 

standar. 

9. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum 

Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai  perhitungan 

ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode standar yakni Bank secara individual wajib 

memperhitungkan antara lain risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar, serta bagi Bank 

secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan risiko 

komoditas.
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10.SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 

tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI tentang Kegiatan 

Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. SEOJK ini terdiri dari batang tubuh yang 

berisi penjelasan umum mengenai kegiatan usaha bank dan dokumen pendukung dalam rangka 

perizinan maupun pelaporan terkait produk dan/atau aktivitas bank dan lampiran yang terdiri dari 

5 jenis lampiran yaitu (i) lampiran I yang berisi definisi atau karakteristik produk dan aktivitas; (ii) 

lampiran II yang berisi matriks cakupan produk dan aktivitas bank yang disajikan sesuai klasifikasi 

BUKU); (iii) lampiran III berisi kodifikasi produk dan aktivitas; (iv) lampiran IV berisi format rencana 

penerbitan produk dan aktivitas baru dalam rencana bisnis bank; (v) dan lampiran V berisi contoh-

contoh surat permohonan persetujuan dan pelaporan terkait produk dan aktivitas (beberapa contoh 

surat dilampiri checklist kelengkapan dokumen).

11.SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah 

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah.  SEOJK ini terdri dari batang tubuh yang berisi penjelasan umum mengenai 

kegiatan usaha BPRS dan dokumen pendukung dalam rangka perizinan maupun pelaporan terkait 

produk dan/atau aktivitas BPRS dan lampiran yang terdiri dari 5 jenis lampiran yaitu: (i) lampiran 

I yang berisi definisi atau karakteristik produk dan aktivitas; (ii) lampiran II yang berisi matriks 

cakupan produk dan aktivitas BPRS; (iii) lampiran III berisi kodifikasi produk dan aktivitas; (iv) 

lampiran IV berisi format rencana penerbitan produk dan aktivitas baru dalam rencana bisnis BPRS; 

(v) dan lampiran V berisi contoh-contoh surat permohonan persetujuan dan pelaporan terkait produk 

dan aktivitas (beberapa contoh surat dilampiri checklist kelengkapan dokumen).

Selain melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri 

perbankan syariah dan kondisi perkonomian, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh 

satuan kerja lain di OJK. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan 

masukan dan pertimbangan dari DPBS, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional, 

ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai:

1. Transparansi dan publikasi laporan bank; dan 

2. Penerbitan sertifikat deposito oleh bank.
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Pada tahun 2015 telah dilakukan pula analisa terhadap ketentuan-ketentuan untuk mengakomodasi 

perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah terkini. Analisa tersebut dilakukan 

dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum 

maupun adaptasi standar keuangan internasional. Hasil dari analisa adalah rekomendasi atas 

penyusunan dan/atau penyempurnaan atas ketentuan yang telah berlaku antara lain ketentuan 

mengenai:

1. kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);

2. rencana bisnis BPRS; dan

3. kelembagaan BPRS.

Selain penyusunan dan/atau penyempurnaan atas ketentuan yang telah berlaku, terdapat rencana 

konversi ketentuan bagi perbankan syariah antara lain ketentuan mengenai:

1. penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan

2. perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. 

1.2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional

Evaluasi (review) atas pelaksanaan kebijakan dan review arah kebiajakan pengembangan perbankan 

syariah serta pelaksanaan kerja sama dengan lembaga lain baik domestik maupun internasional cukup 

banyak dilakukan selama tahun 2015. Evaluasi kebijakan antara lain mencakup kerjasama dengan 

lembaga Internasional, pelaksanaan Forum Komunikasi Perbankan Syariah, penyusunan Roadmap 

Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015-2019 serta review kajian untuk mendukung pengaturan 

perbankan syariah. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi rekomendasi guna terlaksananya fungsi  

pengembangan perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah 

digariskan.

1. Kegiatan Review Kebijakan dan Perumusan Posisi (stance) OJK 

Sejak terbentuknya OJK tahun 2011, OJK telah menjalin hubungan kerjasama dan berpartisipasi 

aktif pada berbagai lembaga dan forum internasional diantaranya Islamic Development Bank (IDB), 

World Bank, Islamic Financial Services Board (IFSB), IIFM, AAOIFI dalam beberapa bentuk kegiatan 

sebagai berikut:

- Penyusunan materi stance OJK dalam technical committee Islamic Financial Services Board 

(IFSB)

- OJK bekerjasama dengan IFSB telah menyelenggarakan pelatihan standar-standar IFSB terkait 

perbankan syariah, pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah di 

Jakarta.
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- Penyusunan legal opinion OJK atas amandemen article No.26 dalam Articles of Agreement of 

the IFSB yang mengatur mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua IFSB. OJK 

menyetujui usulan perubahan atas article 26 dimaksud agar pemilihan ketua dan wakil ketua 

IFSB dapat lebih fleksibel apabila terdapat anggota IFSB yang berhalangan dan tidak dapat 

menjalankan tugas sebagai ketua/wakil ketua IFSB;

- Penyusunan intervention point (pendapat) OJK atas 13 (tiga belas) agenda yang dibahas dalam 

the 27th IFSB Council Meeting yang diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi. Agenda yang 

dimintakan persetujuan dalam IFSB Council Meeting tersebut antara lain adalah strategic report 

2015, strategic performance plan 2016-2018, funding strategy, membership movement dan 

calon ketua dan wakil ketua untuk tahun 2016.  

- Penyusunan pendapat dan masukan OJK atas IFSB Draft Research Paper on Shariah 

noncompliance risk in the Banking Sector – Impact on Capital Adequacy Framework of Islamic 

Banks. 

- Kajian standar internasional IIFM Bahrain berkenaan dengan pasar uang antar bank syariah 

berdasarkan jual beli komoditas.

- Study visit pada Central Bank of Bahrain, International Islamic Financial Market (IIFM), Kuwait 

Finance House dan General Council for Islamic Banks and Financial Institution (CIBAFI) pada 

tanggal 21-23 Desember 2015 untuk mempelajari praktek penerapan produk perbankan syariah, 

pasar uang antar bank syariah, pengembangan SDM dan standar akuntansi perbankan syariah 

di negara Bahrain.

- Selain itu, pada tanggal 17 September 2015, terdapat kunjungan dari Singapore Polytechnic 

Business School yang bermaksud untuk mempelajari mengenai Islamic Banking. Pada acara 

bertema “Islamic Banking Trip” yang merupakan kerja sama antara Departemen Internasional 

dan Departemen Perbankan Syariah tersebut narasumber dari OJK menyampaikan tiga topik 

utama yaitu Islamic Banking Research and Development, Islamic Banking Regulation dan Islamic 

Banking Supervision. 

2. Penyelenggaraan OJK International Conference on Islamic Finance 

International Conference on Islamic Finance merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar kegiatan pengembangan perbankan dan keuangan 

syariah di Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. Tahun 2015 merupakan penyelenggaraan 

International Conference on Islamic Finance  ke-2 (dua) yang diselenggarakan oleh OJK bekerjasama 

dengan Islamic Development Bank (IDB) dan World Bank pada tanggal 12-13 November 2015.  

Konferensi ini bertujuan untuk menggali alternatif dan solusi terhadap kebutuhan pembiayaan 

infrastruktur yang diprioritaskan untuk dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia mengangkat tema 

utama “Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance”.  Selain itu,
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konferensi ini juga menyajikan diskusi mengenai wacana dan pengalaman terkini oleh para pembicara 

Internasional dan pelaku industri pembiayaan infrastruktur syariah, antara lain President Representative 

Country Gateway Office of Islamic Development Bank (IDB) Group, Mr. Ibrahim Al Shoukry dan 

the World Bank Country Director untuk Indonesia, Mr. Rodrigo Chaves, Kepala Pusat Pengembangan 

Keuangan Islam Global World Bank, Zamir Iqbal.

Isu utama yang didiskusikan dalam konferensi adalah: pertama, Enhanching Capacity of Islamic 

Bank and other Financial Institutions to Invest and Finance Large Infrastructure Projects. Kedua, 

Unlocking the Potential of Islamic Capital Markets Instruments for Infrastructure Financing. Ketiga, 

Infratsrcture Financing: Future Challenges and Risk Management. Keempat, Islamic Financing in 

Small-Scale Infrastructure Project, yang dipaparkan oleh para pembicara terkemuka dari World 

Bank, IDB, para praktisi dan regulator. 

3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Perbankan Syariah

Pertemuan forum komunikasi perbankan syariah (FKPS) antara pimpinan OJK/Departemen 

Perbankan Syariah bersama para pimpinan industri perbankan syariah dalam rangka menyampaikan 

perkembangan terkini dan arah kebijakan perbankan syariah selama tahun 2015. Pada tahun 2015 

diadakan 2 kali pertemuan FKPS pada bulan Mei 2015 dan Desember 2015

a. FKPS bulan Mei 2015

Otoritas Jasa Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun keuangan syariah yang 

meliputi pengembangan terhadap sektor jasa keuangan syariah, baik perbankan, pasar modal 

dan industri Keuangan non bank.  Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DK OJK menyampaikan 

himbauan kepada Bank-Bank induk yang memiliki BUS dan UUS terkait upaya untuk mendorong 

komitmen bank induk dalam pengembangan Perbankan Syariah. Perbankan syariah saat ini 

masih kecil, sehingga perlu adanya pembinaan dan pendukung terutama oleh Bank Induk. 

Dukungan nyata bank induk terhadap BUS dan UUS dapat dilakukan melalui sinergi bisnis 

maupun non bisnis antara lain berupa penguatan permodalan, dukungan pengembangan sumber 

daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi informasi, dukungan pengembangan produk, 

dukungan pemasaran, dan dukungan Standarisasi mutu layanan. Dengan diterapkannya 

Pengawasan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, tata kelola terintegrasi, assessment 

dilakukan secara terintegrasi sehingga kinerja anak perusahaan akan turut mempengaruhi 

penilaian kinerja secara grup.
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Dukungan yang optimal bank umum induk/sister diharapkan dapat :

1) Mendorong kinerja perbankan syariah antara lain meningkatkan volume usaha, memperbaiki 

kualitas aset, memperbaiki efesiensi dan rentabilitas yang pada akhirnya akan mendukung 

kinerja Konglomerasi.

2) Mendorong BUS, UUS dan Bank Umum induk/sister memiliki kualitas produk dan layanan 

yang sama sehingga stakeholder memiliki pandangan yang sama terhadap service level 

induk dan anak.

Dengan adanya dukungan semua para pihak perbankan syariah, diharapkan dapat berkembang 

dan aktif dalam memberikan kontribusi konkrit di dalam perekonomian nasional.

b. FKPS bulan September 2015

Tujuan pertemuan FKPS kali ini untuk mengukur seberapa siap Perbankan Syariah menghadapi 

kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perbankan Syariah harus mengantisipasi apa yang akan terjadi 

dan harus dilakukan ke depan. Beberapa dukungan yang diberikan OJK untuk pengembangan 

Perbankan Syariah diantaranya:

1. Perbankan syariah  dapat memanfaatkan stimulus yang telah dituangkan dalam POJK Nomor 

12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka 

Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-

pokok pengaturan POJK ini antara lain terkait perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum 

Syariah, penilaian dan penetapan kualitas aset bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, dan penyertaan modal bagi Bank Umum Syariah;

2. Pembahasan usulan-usulan ASBISINDO terkait insentif bagi perbankan syariah, 

penyederhanaan proses perizinan dan pengembangan produk perbankan syariah.

4. Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015-2019.

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai 

visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional 

maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah, 

sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama 

beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. 

Arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 

memiliki periode 2015-2019 dan menyajikan isu-isu strategis atau permasalahan fundamental yang 

masih terjadi dalam industri perbankan syariah, serta arah kebijakan maupun program kegiatan yang 

menunjang pencapaian arah kebijakan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam 

rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi
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perekonomian nasional yang dilandasi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan 

pembangunan, stabilitas sistem keuangan dan industri perbankan syariah yang berdaya saing tinggi. 

Secara resmi Roadmap perbankan syariah tahun 2015 – 2019 telah di-launching dalam acara 

Pasar Rakyat Syariah tahun 2015 tanggal 13 Juni 2015 yang akan menjadi referensi kebijakan dan 

pengembangan perbankan syariah nasional selama lima tahun kedepan, dengan tujuh arah kebijakan 

sebagai berikut: (1) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders 

lainnya, (2) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, (3) Memperbaiki 

struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, (4) Memperbaiki kualitas layanan 

dan keragaman produk, (5) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, 

(6) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat dan (7) Memperkuat serta harmonisasi 

pengaturan dan pengawasan. Peluncuran Roadmap perbankan syariah nasional ini diharapkan 

kedepannya dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dalam rangka mencapai visi 

perbankan syariah yaitu “mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan 

serta berdaya saing tinggi”.  

Selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan Roadmap Perbankan Syariah 

tahun 2015 – 2019 kepada kalangan akademisi dan juga kepada 28 redaktur media masa dalam 

kegiatan media briefing. Kegiatan sosialisasi atas Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015–2019 

juga dimasukkan dalam materi pelatihan Training of Trainers perbankan syariah yang dilakukan 

OJK kepada tenaga pengajar (dosen/guru).

Implementasi atas program kerja prioritas yang telah ditetapkan dalam Roadmap Perbankan Syariah 

2015-2019 berupa pertemuan/koordinasi dengan pemangku kepentingan, antara lain dengan pihak 

Kementerian BUMN dan Kementerian Agama. Pertemuan tersebut merupakan pembahasan awal 

terkait optimalisasi pengelolaan bank syariah milik Bank BUMN dan pengelolaan dana haji.

5. Penyusunan arah kebijakan

Penyusunan Outlook Perbankan Syariah 2016 yang berisikan pemaparan mengenai kondisi 

perekonomian dan perbankan syariah serta proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di tahun 

2016, termasuk juga arah kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun 2016. Arah 

kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan arah 

perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/stakeholder lain, dan pengembangan 

keuangan syariah secara cross-sectoral, yang diakukan bersama dengan pihak akademisi dan 

Bank Indonesia.
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1.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Secara garis besar kegiatan pengembangan pengawasan bank syariah pada tahun 2015 meliputi 

evaluasi dan penyempurnaan informasi pengawasan serta peningkatan kompetensi pengawas baik 

BUS-UUS maupun BPRS. Dalam rangka pengembangan pengawasan bank syariah, OJK selama tahun 

2015 melakukan penyusunan kajian/review pedoman dan user requirement sistem informasi pengawasan 

e-licensing. Selain itu juga melaksanakan kegiatan yang merupakan proses berkesinambungan melalui 

penguatan SDM pengawasan berbasis risiko dan pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan 

pengawasan dimaksud. 

a. Evaluasi Dan Penyempurnaan Informasi Pengawasan

Beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan penyempurnaan informasi 

pengawasan, antara lain:

a.1. Evaluasi Kualitas Data Pelaporan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan 

(LSMK) BUS dan UUS

Kegiatan evaluasi kualitas data pelaporan LSMK BUS dan UUS merupakan kelanjutan dari 

program kerja tahun 2014 mengingat pentingnya data LSMK dalam rangka pengambilan 

keputusan dalam kegiatan pengawasan perbankan nasional dan pengambilan kebijakan di 

bidang moneter dan sistem keuangan. Pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas data pelaporan 

data LSMK BUS dan UUS dilakukan secara bersama – sama antara Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Syariah Pelapor. 

Selain digunakan dalam rangka pengawasan perbankan syariah, informasi data LSMK juga 

digunakan untuk publikasi statistik yang diterbitkan oleh OJK dan BI. Publikasi untuk statistik 

meliputi Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), Output Statistik 

Moneter (OSM), Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Statistik Ekonomi Keuangan 

Daerah (SEKDA). 

LSMK dikembangkan dengan tujuan untuk efisiensi proses pelaporan yang dapat terjadi dengan 

menerapkan integrasi dan standarisasi dalam proses bisnis (single contact) baik di BI maupun 

di Bank Syariah; penggunaan 1 (satu) kamus data yang sama, yang dapat mengakomodasi 

seluruh kebutuhan data pelaporan; serta penyederhanaan aplikasi pelaporan. Penerapan 

metode pelaporan LSMK pada perbankan syariah merupakan pilot project untuk industri 

perbankan di tanah air yang apabila berhasil dalam penerapannya akan di terapkan pula pada 

industri keuangan secara keseluruhan.
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Pelaksanaan evaluasi pelaporan LSMK dan LBUS secara komprehensif dilakukan dengan 

cara melakukan evaluasi secara on-site dan off-site terhadap dua obyek utama yaitu kualitas 

data dan kecukupan infrastruktur. Pengujian kualitas data dilakukan baik secara on-site yaitu 

dengan membandingkan informasi yang tersedia pada sistem terhadap dokumen fisik maupun 

off-site dengan pengujian konsistensi pelaporan LSMK terhadap sumber pelaporan lainnya 

serta kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan LSMK dimaksud. Adapun aspek yang 

dinilai dalam pengujian kualitas data adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan yang mencakup data Neraca, Laba Rugi dan Rekening Administratif.

b. Perbandingan data LBBUS dengan data olahan LSMK.

c. Data rincian pembiayaan dan dana pihak ketiga.

d. Data statistik rincian pembiayaan dan dana pihak ketiga.

Sementara itu untuk pengujian kecukupan infrastruktur dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

evaluasi on-site berdasarkan 6 aspek penilaian, yaitu sebagai berikut:

i. Kesiapan Core Banking System (CBS), untuk melihat sejauh mana CBS telah mengakomodir 

kebutuhan data untuk pelaporan LSMK.

ii. Metode Perbaikan/Adjustment Data, untuk menilai kemampuan Bank Syariah dalam melakukan 

koreksi data secara terintegrasi antara data laporan dan CBS.

iii. Jaringan, untuk menilai kesiapan jaringan dalam pelaporan LSMK.

iv. Kesiapan Aplikasi LSMK, untuk menilai kesiapan tools dalam melakukan mapping dan validasi 

terhadap laporan LSMK.

v. Kesiapan SDM IT dan Pelaporan, untuk menilai kecukupan dan kualitas SDM yang bertanggung 

jawab terhadap IT dan pelaporan.

vi. Kesiapan SOP, untuk menilai ketersediaan SOP mengenai pelaporan LSMK.

Secara umum BUS-UUS telah menyampaikan laporan LSMK dengan kualitas memadai dan 

kegiatan evaluasi LSMK ini akan terus dilanjutkan dalam kerangka pemeliharaan kualitas data 

laporan bank. Pengembangan LSMK yang dilakukan oleh OJK masih terus disempurnakan, 

sehingga masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada kualitas data laporan 

bank. Permasalahan tersebut didominasi oleh ketidaktepatan di dalam input data antara lain 

identifikasi sektor ekonomi, tingkat margin/bagi hasil, pendistribusian CKPN/PPAP, golongan 

nasabah dan atau lokasi proyek. Lebih lanjut, permasalahan dari sisi infrastruktur dapat 

disebabkan karena bank melakukan koreksi manual terhadap data yang tidak lolos validasi 

secara parsial. Koreksi manual yang dilakukan di luar CBS atau Data Warehouse (DWH) hanya 

mengubah data laporan, sehingga menyebabkan perbedaan data antara data laporan dengan 

DWH.
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a.2. Penyusunan Kajian Penyempurnaan Aplikasi Early Warning System (EWS) BPRS

Untuk mendukung kegiatan pengawasan BPRS, pengawas BPRS dibekali oleh aplikasi Early 

Warning System (EWS) untuk BPRS di bawah pengawasannya. Seiring perkembangan 

kebutuhan pengawas maka perlu dilakukan pengkinian terhadap aplikasi dimaksud. Oleh sebab 

itu dilakukan kajian Evaluasi EWS BPRS. 

Kajian dimaksud bertujuan untuk melakukan penyempurnaan terhadap metode dan indikator 

yang terdapat dalam aplikasi dimaksud. EWS BPRS yang saat ini dimiliki memiliki pendekatan 

kegagalan berdasarkan kondisi industri, sementara itu perkembangan ke depan bahwa EWS 

diharapkan juga mampu memprediksi kondisi bank secara individual berdasarkan pendekatan 

TKS. Dengan demikian, EWS BPRS ke depan lebih diarahkan untuk menangkap gejala 

memburuknya bank berdasarkan kondisi individual bank dengan pendekatan penilaian TKS 

BPRS. 

b. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Pengawasan

b.1. Penyusunan Kebutuhan Informasi Untuk E-licensing Bank Syariah dan UUS 

Sesuai dengan rencana OJK untuk mengembangan pelayanan e-licensing, saat ini telah 

dikembangkan aplikasi e-licensing jangka pendek dan selanjutnya akan dikembangkan aplikasi 

e-licensing jangka panjang, dimana aplikasi e-licensing jangka pendek dan jangka panjang 

memiliki tujuan yang berbeda pada pengembangannya.

E-licensing jangka pendek memiliki tujuan pengembangan aplikasi perizinan yang dapat 

memberikan informasi rekam jejak proses perizinan pihak pengaju (bank). Pada e-licensing 

ini, bank dapat melihat sudah sampai dimana proses perizinan yang telah mereka lakukan 

tanpa harus bertanya kepada pihak yang diajukan perizinan (OJK). E-licensing jangka panjang 

memiliki tujuan pengembangan aplikasi perizinan yang terintegrasi. Pada e-licensing ini, OJK 

akan memiliki center aplikasi perizinan untuk semua Pelaku Jasa Keuangan (PJK) yang berada 

di bawah wewenang OJK untuk melakukan proses perizinan. Sehingga diharapkan dengan 

adanya e-licensing ini akan mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

Departemen Perbankan Syariah (DPBS) sebagai anggota task force pengembangan aplikasi 

e-licensing yang akan dilakukan oleh DPIP tersebut, baik e-licensing jangka pendek maupun 

e-licensing jangka panjang bermaksud untuk menyusun kebutuhan informasi sesuai dengan 

kegiatan perizinan yang dilakukan oleh DPBS terhadap BUS dan UUS. Divisi Pengembangan 

Pengawasan telah menyusun draft kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan 

aplikasi e-licensing jangka panjang dengan penekanan sebagai berikut:
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a. Optimalisasi evaluasi oleh sistem untuk data yang terstruktur,

b. Memaksimalkan fungsi entry data oleh bank untuk meningkatkan analisis perizinan oleh 

OJK, dan

c. Meningkatkan keteraturan dan ketersediaan dokumentasi perizinan secara layak, akurat, 

andal, dan unggul.

c. Penguatan SDM Pengawasan Berbasis Risiko

Dalam rangka penguatan SDM Pengawasan Berbasis Risiko OJK telah melaksanakan beberapa 

kegiatan pelatihan dan sosialisasi LSMK antara lain :

c.1. Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah

Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah  merupakan program pelatihan yang dilakukan secara 

reguler dalam rangka pembekalan dan peningkatan kompentensi pengawas bank syariah. 

Pelatihan ini  terbagi atas dua jenjang yaitu:

c.2. Pendidikan Dasar Keuangan Syariah

Kegiatan Pelatihan Dasar Keuangan Syariah merupakan kerjasama DPBS dengan Direktorat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSM), Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah yang 

meliputi kegiatan pemberian materi mengenai keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

c.3. Pendidikan Menengah/Intermediate Pengawasan Bank Syariah

Bentuk dari pelatihan yang dilakukan pada level intermediate kepada pengawas Perbankan 

Syariah ini adalah dalam bentuk klasikal dan on the job training. Penekanan materi dalam 

klasikal adalah adanya perubahan ketentuan dan aplikasi yang berpengaruh dalam proses 

pengawasan. Sementara dalam on the job training, pengawas akan diberikan kesempatan 

melakukan pemeriksaan BPRS secara langsung sehingga pengawas dapat mempratekkan 

beberapa teknik pemeriksaan sebagaimana telah diberikan pada saat klasikal dan pendidikan 

dasar sebelumnya diantaranya adalah melakukan interview dengan pejabat BPRS untuk 

memperoleh data maupun bagaimana mengurai serta menyimpulkan suatu informasi yang 

telah didapat menjadi temuan. Pengawas dapat juga melakukan sharing pengalaman dalam 

melakukan pemeriksaan yang selama ini pernah ditemukan sehingga dapat diperoleh perlakuan 

yang sama apabila mendapatkan kondisi temuan yang sama. Pelatihan dimaksud diselenggarakan 

pada tanggal 7 – 18 September 2015 di Malang, Jawa Timur. 

c.4. Sosialisasi LSMK Kepada Pengawas BUS/UUS

Kegiatan sosialisasi LSMK kepada pengawas BUS/UUS di seluruh Indonesia dilakukan dengan 

tujuan untuk membekali pengawas BUS/UUS dengan materi mengenai ketentuan LSMK,

Bab 1. Perbankan Syariah 47



aplikasi pengawasan dan tools evaluasi LSMK. Evaluasi LSMK merupakan kegiatan rutin untuk 

menilai kualitas laporan LSMK BUS/UUS yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh). Kegiatan 

sosialisasi LSMK telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Surabaya, Pontianak dan 

Yogyakarta.

1.2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi 

A. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk

Seiring semakin berkembangnya perbankan syariah dan semakin dikenalnya perbankan syariah 

oleh masyarakat, perbankan syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanan untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan nasabah tersebut antara lain dilakukan 

melalui peningkatan service excellent dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan dapat 

meluncurkan produk baru yang inovatif, unik dan beragam sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya 

oleh setiap segmen sesuai dengan segmentasi baru nasabah. Selain itu, dalam meluncurkan 

produk-produknya, Perbankan Syariah secara praktek harus tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari kebutuhan masyarakat akan inovasi 

produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk 

lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah. Salah satu upaya dalam hal 

mendukung pengembangan produk antara lain melalui review standar produk. Sebab, fakta di 

lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan implementasi dari masing-masing bank 

syariah mengenai suatu produk. Untuk itu diperlukan adanya review standar produk untuk 

mengharmonisasikan dan menyusun standarisasi produk yang telah ada.

Adapun, standarisasi produk perbankan syariah dimaksud secara prinsip mengacu pada tiga hal. 

Pertama, prosedur standar berupa Standard Operating Procedure (SOP) yang harus ditempuh oleh 

lembaga penyedia jasa perbankan syariah dalam operasional produknya. Kedua, pedoman standar 

dalam menyusun kontrak baku yang akan digunakan dalam membuat perjanjian dengan nasabah. 

Ketiga, cakupan standar materi atau substansi yang harus dimuat dalam klausul perjanjian yang 

disesuaikan dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah pada umumnya, di samping prinsip kehati-

hatian dan good governance serta memenuhi standar market conduct sehingga tercipta kepastian 

hukum dan perlindungan kepada konsumen perbankan syariah.

Dalam hal ini, pada tahun 2015 Departemen Perbankan Syariah OJK telah melakukan kegiatan 

Review dan Penyusunan Standar Produk Murabahah. Standar ini disusun secara lebih komprehensif 

yang memuat berbagai aspek terkait termasuk standar operasional produk, standar akuntansi dan
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standar akad/perjanjian produk. Standarisasi produk dimaksud diharapkan dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis syariah, sekaligus sebagai panduan 

yang memudahkan para notaris dan pelaku keuangan syariah. Dengan demikian, kepatuhan dan 

kesesuaian terhadap prinsip syariah dapat dijamin untuk melindungi kepentingan dan keadilan bagi 

semua pihak.

B. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Tim Kerja Komite Pengembangan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah, mengefektifkan koordinasi 

lintas lembaga dan lintas sektor terkait pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen 

keuangan syariah, telah dibentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang 

beranggotakan 24 orang terdiri dari internal dan eksternal OJK dengan ketua komite adalah Ketua 

Dewan Komisioner OJK.

Anggota KPJKS dari internal OJK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, tiga 

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, IKNB dan Pasar Modal, anggota Dewan Komisioner 

OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Anggota KPJKS dari eksternal OJK terdiri dari 

8 (delapan) anggota wakil ex-officio lembaga pemerintah dan non pemerintah setingkat eselon 1, 

yaitu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama dan 

Ikatan Akuntan Indonesia; serta 9 (Sembilan) orang tokoh, ulama dan akademisi yang mewakili 

unsur masyarakat dari berbagai disiplin keilmuan dan latar belakang keahlian. 

KPJKS dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya didukung oleh Tim Kerja yang melaksanakan 

fungsi analisis dan pendalaman berbagai isu dan permasalahan pengembangan keuangan syariah 

nasional yang selanjutnya akan dipaparkan di dalam rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri dari 

pejabat OJK dari satuan kerja terkait dengan pengawasan industri jasa keuangan syariah dan pihak 

eksternal dengan berbagai bidang keahlian yang berasal antara lain dari DSN-MUI, tokoh ulama, 

akademisi, dan praktisi keuangan syariah.

Selama tahun 2015, KPJKS telah melaksanakan 3 kali pertemuan dalam rangka penyusunan 

strategi pengembangan keuangan syariah dengan rekomendasi, yaitu: pembentukan KNKS sebagai 

wujud kerjasama dan sinergi Regulator dan DSN, mendukung master plan keuangan syariah yang 

disusun oleh Bappenas, dukungan terhadap SimPel iB, merekomendasikan peningkatan kualitas 

SDM perbankan syariah melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

stakeholder, mengkaji tax incentive untuk menabung di bank syariah, kerjasama dengan berbagai 

pihak dalam rangka sosialisasi, pengkajian wakaf sebagai agunan tambahan atas kredit, pembentukan
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perwakilan DSN-MUI di daerah dan satu DPS untuk mengawasi LKM wilayah tertentu. Disamping 

itu KPJKS telah memberikan kontribusi aktif di berbagai kegiatan antara lain; edukasi dan literasi 

keuangan syariah telah dilakukan diberbagai kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan para 

anggota komite maupun tim kerja KPJKS, pelaksanaan launching Road Map Perbankan Syariah 

pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 dan Ijtima’ Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah 

seluruh Indonesia.

C. Pelaksanaan Fungsi Peningkatan Peran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)

Dalam rangka mendukung inovasi dan mempercepat adopsi produk secara industri dan sebagai 

tindaklanjut arahan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS), pada tahun 2015 

peran WGPS diaktifkan kembali sebagai forum yang turut mendukung program kerja OJK. Dimana 

pada tahun 2015, revitalisasi forum WGPS tersebut tidak hanya melibatkan DSN-MUI, Dewan 

Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI dan Asosiasi/Pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah 

namun juga saat ini melibatkan Mahkamah Agung (MA). 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan produk melalui revitalisasi dan reaktivasi 

WGPS, selain rapat teknis adalah rapat pleno WGPS yang mengundang pimpinan OJK, DSN-MUI, 

MA RI dan DSAS IAI serta pelaku industri (asosiasi) guna mengesahkan rekomendasi terkait draft 

fatwa.

Pada tahun 2015 Froum WGPS telah melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi 

fatwa antara lain: (i) Fatwa Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwut al-Islami/Islamic Hedging) 

atas Nilai Tukar, (ii) Fatwa Sertifikat Deposito Syariah/Islamic Negotiable Certificate of Deposit 

(NCD Syariah). 

Pengembangan produk perbankan syariah juga dilakukan melalui kolaborasi dengan satuan kerja 

terkait di OJK seperti Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan, yaitu produk Tabungan Simpanan 

Pelajar Syariah (SimPel iB) bersama pelaku industri perbankan syariah dan sudah di-launching 

pada waktu penyelenggaraan Pasar rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2015.

D. Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap perbankan 

syariah, berbagai upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

bersama dengan Industri Perbankan Syariah. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah 

atau lebih sering disebut Program iB Campaign telah dilaksanakan oleh Departemen Perbankan
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Syariah secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan 

ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan iB Campaign 

sebelumnya. 

Adapun berbagai program edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh OJK selama tahun 2015 

lebih difokuskan pada peningkatan edukasi dan komunikasi secara terintegrasi. Untuk itu, disamping 

program iB Campaign, Departemen Perbankan Syariah juga menginisiasi program Kampanye Aku 

Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2015 di Parkir Selatan Senayan Jakarta. 

Kampanye ACKS merupakan program literasi bersama yang melibatkan seluruh sektor industri 

jasa keuangan syariah baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank dengan tujuan 

untuk meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap produk, jasa dan layanan 

keuangan syariah. Melalui program dimaksud sekaligus dapat membangun corporate branding 

OJK sebagai otoritas yang mempunyai komitmen penuh dalam pengembangan keuangan syariah 

Indonesia.

Program ACKS merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berbagai 

bentuk aktivitas dalam rangka mendukung pengembangan keuangan syariah yang diselenggarakan 

diberbagai wilayah di tanah air. Sebagai bentuk implementasi program ACKS adalah melalui berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPBS), yaitu:

1. Pasar Rakyat Syariah 2015

Kegiatan Pasar Rakyat Syariah merupakan rangkaian satu event besar yang melibatkan berbagai 

unsur industri keuangan syariah, asosiasi dan stakeholders keuangan syariah serta tokoh-tokoh 

nasional. Sebagai salah satu bentuk sarana distribusi informasi, sosialisasi dan edukasi keuangan, 

Expo Pasar Rakyat Syariah 2015 diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat 

luas mengenai Lembaga Jasa Keuangan beserta produk dan layanan jasa keuangan khususnya 

produk dan jasa keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat memilih dan menentukan produk 

dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. 

Pasar Rakyat Syariah 2015 diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 13 s.d. 14 Juni 

2015 di Parkir Selatan Senayan dan dibuka serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, 

Bp. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bp. Sofyan Djalil dan Ketua 

DK OJK Bp. Muliaman D. Hadad. Selain itu, pada penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah juga 

dimanfaatkan untuk ceremony program strategis baik dari OJK maupun stakeholders antara
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lain, (1) Pencanangan “Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah” (ACKS), (2) Peluncuran

Tabungan Simpanan Pelajar iB (SimPel iB), (3) Peluncuran Roadmap Perbankan Syariah, (4) 

Penyerahan CSR, (5) Rekor MURI dan (6) berbagai MoU dari industri. Penyelenggaraan Pasar 

Rakyat Syariah 2015 juga dilaksanakan secara serentak di 6 kota lainnya (Balikpapan, Medan, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar).

Penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah 2015 berskala nasional serta menghadirkan Presiden 

RI dinilai efektif sebagai Kick Off yang bersifat memberikan gaung yang besar sehingga dapat 

membangun corporate branding OJK sebagai institusi yang membawahi industri jasa keuangan 

khususnya keuangan syariah. Hal ini juga didukung oleh berbagai stakeholders yang turut 

berpartisipasi pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 sebanyak 132 tenant/booth yang terdiri 

dari perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non bank syariah, asosiasi 

industri, badan wakaf, lembaga pendidikan, UMKM, kuliner dan lain-lain. Pelaksanaan PRS juga 

dihadiri ± 15.000 pengunjung masyarakat umum termasuk peserta OJK 5 KM Fun Run dan 

merupakan sasaran dalam rangka literasi dan edukasi keuangan syariah.

2. Expo Islamic Banking (iB) Vaganza 2015

Sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2014, program iB Campaign 2015 bertujuan untuk 

mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi 

perbankan syariah di berbagai event dengan konsep edutainment yaitu Expo “iB Vaganza” 

dengan melibatkan industri perbankan syariah guna kegiatan promosi dan komunikasi. 

Kegiatan Expo iB Vaganza merupakan program bersama DPBS-OJK dengan Working Group 

Marketing Communication Perbankan Syariah dan bekerjasama dengan Asosiasi Bank Syariah 

Se-Indonesia (ASBISINDO) serta Kantor Regional/Kantor OJK di daerah. Adapun pelaksanaan 

Expo iB Vaganza tersebut memiliki tujuan khusus melakukan edukasi dan untuk mendorong 

terjadinya transaksi riil (activation) serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk 

perbankan syariah.
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Kampanye Nasional “Aku Cinta Keuangan Syariah” (ACKS)

Sebagai industri yang sedang bertumbuh, industri keuangan syariah nasional perlu terus melakukan banyak program 

sosialisasi dan edukasi publik (campaign) agar produk serta jasa layanan syariah yang semakin beragam dan berdaya 

saing dapat dikenal dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Disamping itu juga agar dapat 

berkontribusi secara nyata dan optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional yang 

berkesinambungan. Oleh karena itu pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan bersama-sama industri keuangan syariah 

telah menyusun strategi komunikasi dan edukasi keuangan syariah yang disebut dengan program Kampanye Aku Cinta 

Keuangan Syariah (program ACKS).

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah ini telah diresmikan oleh Presiden Republik 

Indonesia ke-7 Bapak Jokowi dalam rangkaian kegiatan Pasar Rakyat Syariah tanggal 14 

Juni 2015 di Jakarta.

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (AKCS) merupakan strategi komunikasi dan 

edukasi keuangan syariah terintegrasi industri jasa keuangan syariah  yang meliputi industri 

perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non bank syariah, yang 

dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan daam berbagai bentuk aktivitas 

dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat luas terhadap 

kemanfaatan yang dimiliki oleh industri keuangan syariah dengan tujuan akhir menjadikan 

Keuangan Syariah sebagai Gaya Hidup (Sharia Lifestyle).

Tujuan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah:

1. Corporate Branding OJK sebagai lembaga yang berkomitmen penuh dalam pengembangan keuangan syariah Indonesia.

2. Program Literasi Keuangan Syariah Bersama Perbankan Syariah, IKNB Syariah dan Pasar Modal Syariah.

3. Customer Loyalty Program (Up Selling), meningkatkan loyalitas nasabah keuangan syariah (existing) terhadap produk 

keuangan syariah melalui refreshing pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Harapannya akan 

terjadi peningkatan pembelian (portofolio) produk dan jasa keuangan syariah oleh nasabah existing. 

Penjelasan Logo ACKS :

• Huruf  ‘Alif” menandakan SAYA/AKU dalam bahasa Arab, dibaca “I” (ai) dalam bahasa Inggris sebagai  bentuk pengakuan 

yang sangat  tegas.

• Lambang Sidik jari 2 jempol yang diangkat ke atas (2 Thumbs Up) membentuk hati, menunjukkan industri  keuangan 

syariah sudah mampu menyediakan produk, layanan dan jasa (kemanfaatan) untuk segala kebutuhan keuangan 

masyarakat yang sama bagusnya, sama lengkapnya dan sama modernnya dengan konvensional.

• Sidik jari sendiri sudah menunjukkan keunikan identitas, 2 sidik jari menggambarkan kolaborasi, kerjasama. 

• Logo dibaca  “I Love Keuangan Syariah” atau “Aku Cinta Keuangan Syariah”” yang menunjukkan identitas, kecintaan 

dan komitmen dukungan kepada industri keuangan syariah.

• Kata Keuangan Syariah dengan huruf yang simpel menunjukkan kesederhanaan, warna biru melambangkan profesionalisme.

• Kata Syariah dibentuk dari Arabic font berwarna hijau yang mempertegas syariah yang  teduh, “Rahmatan lil ‘Alamin”.
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Kegiatan Expo iB Vaganza tersebut dilaksanakan dalam format expo bertempat di pusat 

keramaian/mall sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan 

secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman 

masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui talkshow produk perbankan 

syariah.

Sejak kompartemen pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, 

penyelenggaraan Expo iB Vaganza tidak terbatas hanya industri perbankan syariah saja. Dengan 

tagline “Serunya Ber-Transaksi Syariah”, industri di bawah kompartemen Pasar Modal Syariah 

dan IKNB Syariah dapat turut berpartisipasi. Dengan dicanangkannya Kampanye “Aku Cinta 

Keuangan Syariah” pada tahun 2015 maka penyelenggaraan Expo iB Vaganza juga termasuk 

dalam program tersebut.

Selama tahun 2015, kegiatan Expo iB Vaganza telah diselenggarakan di 15 kota yaitu Solo, 

Mataram, Makasar, Purwokerto, Bengkulu, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin, Semarang, Jakarta, 

Tasikmalaya, Cilegon, Medan, Yogyakarta dan Bandung. Adapun, pelaksanaan iB Vaganza di kota 

Bandung merupakan bagian dari pelaksanaan “Keuangan Syariah Fair” sekaligus Launching Buku 

Kodifikasi Produk dan Aktivitas Perbankan Syariah serta kegiatan Talkshow Outlook Arah kebijakan 

Pengembangan Perbankan Perbankan Syariah 2016.

Dari keseluruhan penyelenggaraan iB Vaganza sepanjang tahun 2015 telah dihasilkan transaksi 

Dana Pihak Ketiga sebanyak 162.524 rekening baru dengan nominal sebesar Rp542 Miliar, 

sedangkan transaksi Pembiayaan mencapai Rp352 Miliar. Dalam kegiatan Expo dimaksud, 

dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi, talkshow perbankan dan keuangan syariah, kegiatan 

hiburan dan games, serta promosi produk/jasa perbankan syariah. Kegiatan iB Vaganza dengan 

pendekatan langsung bersentuhan dengan masyarakat pengguna jasa diharapkan dapat efektif 

untuk mendekatkan perbankan syariah dengan masyarakat. Melalui kegiatan iB Vaganza tersebut, 

maka masyarakat dapat mengenal lebih dekat perbankan syariah, memahami karakteristik khasnya, 

dan mendorong masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba 

berinteraksi dengan bank syariah. 

Selain pencapaian kuantitatif tersebut, OJK juga telah melakukan edukasi yang disertai dengan 

penilaian tingkat pemahaman terhadap pengunjung maupun peserta tentang produk dan layanan 

perbankan syariah. Disamping itu, OJK bersama pelaku industri memanfaatkan event iB Vaganza 

untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap kalangan kampus diantaranya dengan 

menghadirkan perwakilan akademis sebagai pembicara maupun peserta dalam forum-forum diskusi 

rangkaian expo iB Vaganza.
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OJK bersama dengan industri perbankan melakukan aktivasi SimPel/SimPel iB pada 8 September 

2015. Sejak aktivasi program tersebut, terdapat 30 bank dimana 12 bank diantaranya merupakan 

Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjadi 

peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Pada akhir Desember 2015, jumlah rekening SimPel/SimPel 

iB tercatat sebanyak 248.623 rekening SimPel dan 137.298 rekening SimPel iB.

E. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan perbankan 

syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun,  baik dari sisi total aset, peningkatan 

penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan sumber 

daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDM  perbankan syariah sangat strategis 

untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang telah menjangkau seluruh propinsi 

di Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menuntut SDM 

yang memahami aspek perbankan sekaligus aspek syariah.

SDM industri perbankan syariah, pada akhir tahun 2015, berjumlah 60.918 naik sebesar 19% dari 

jumlah pada tahun 2014 yaitu 51.027. Untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang ekonomi 

syariah, DPBS-OJK menyelenggarakan program Training of Trainers (ToT), Workshop dan Pelatihan 

Perbankan Syariah bekerjasama dengan stakeholder terkait dan mitra strategis diantaranya kalangan 

akademisi, Hakim Agama bekerjasama dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama 

(PTA) di berbagai daerah, guru-guru serta profesi terkait seperti Dewan Pengawas Syariah di 

perbankan syariah. Kegiatan ToT dilaksanakan melalui kerjasama dengan universitas-universitas 

di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan dosen, mahasiswa S2, tenaga akademis dan 

perwakilan tenaga pengajar sekolah menengah. Setelah mengikuti kegiatan ToT para trainer tersebut 

diharapkan mampu menjelaskan kembali dan meneruskan ilmu yang diperoleh pada kegiatan 

training. Adapun pelaksanaan beberapa kegiatan edukasi perbankan syariah yang telah dilakukan 

DPBS-OJK pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Training of Trainers (TOT) bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di 

Indonesia

Training of Trainer Perbankan Syariah merupakan program terus menerus dilakukan oleh DPBS-

OJK di daerah-daerah yang berbeda dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kompetensi 

serta pemahaman tenaga trainers perbankan syariah kepada para dosen dan guru-guru yang 

menangani pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari 

tahun ke tahun.
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Sepanjang tahun 2015 telah dilaksanakan ToT di 4 (empat) kota bekerjasama dengan Universitas 

Mataram, IAIN Raden Inten Lampung, Universitas Jember dan UWIGAMA Samarinda. Kegiatan 

TOT telah mencapai target pemahaman peserta yang diharapkan, dan mendapat animo yang 

sangat baik dari peserta serta universitas/perguruan tinggi penyelenggara. Diharapkan alumni 

TOT sepanjang tahun 2015 yang berjumlah kurang lebih 170 orang dapat lebih memahami 

perbankan syariah dan dapat menjadi trainer perbankan syariah yang handal.

2. Workshop Perbankan Syariah kepada Guru dan Tenaga Pengajar

Dalam rangka peningkatan awareness serta pemahaman segmen guru/tenaga pengajar terhadap 

perbankan syariah dan sekaligus wadah sosialisasi produk SimPel iB, dilaksanakan workshop 

perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar mulai dari tingkat SD s.d. Sekolah Menengah 

di beberapa kota.

Pelaksanaan Workshop Perbankan Syariah dan Tenaga Pengajar merupakan rangkaian dari 

kegiatan iB Vaganza, sehingga penyelenggaraannya sesuai dengan kota pelaksanaan iB 

Vaganza. Pada tahun 2015, pelaksanaan workshop telah dilaksanakan di kota Semarang, 

Jakarta, Tasikmalaya, Cilegon, Yogyakarta dan Bandung. Materi yang disampaikan dalam 

workshop meliputi : Kebijakan Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dan Roadmap Perbankan 

Syariah; Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah; Konsep Dasar Operasional Perbankan dan 

Keuangan Syariah; serta Pengenalan Produk simPel iB oleh industri perbankan syariah. 

3. Pelatihan Kompetensi Ekonomi Syariah Kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelatihan kompetensi ekonomi syariah bekerjasama dengan 

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan dimaksud 

antara lain: Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah; Arah Kebijakan Pengembangan Jasa 

Keuangan dan Perbankan Syariah; Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Ekonomi Syariah; Konsep Dasar serta Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan dan Keuangan 

Syariah; Produk dan Jasa Perbankan Syariah; Perbandingan Praktek Perbankan dan Keuangan 

Syariah di Berbagai Negara; Hukum Kontrak Menurut Hukum Perdata dan Syariat Islam; Hukum 

Formil dan Materiil Ekonomi dan Keuangan Syariah (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). 

4. Pelatihan Perbankan Syariah Kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pengurus 

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Guna peningkatan pengetahuan dan memberikan informasi terkini terkait perbankan syariah 

kepada para ulama dan ahli-ahli syariah, OJK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melakukan pelatihan perbankan syariah kepada DPS dan 

pengurus MUI pada tahun 2015 melalui penyelenggaraan 2 (dua) kali workshop dan sertifikasi
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perbankan syariah kepada DPS serta 1 (satu) kali sosialisasi perkembangan regulasi dan 

Roadmap keuangan syariah kepada para DPS Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia 

melalui kegiatan Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) pada tanggal 16-18 Desember 2015 di Bandung 

dan diikuti oleh 130 DPS industri jasa keuangan syariah serta melibatkan partisipasi kompartemen 

syariah OJK lainnya baik Pasar Modal Syariah maupun IKNB Syariah.

5. Workshop Strategi Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah kepada 

Forum Working Group Marketing Communication Perbankan Syariah      

Dalam rangka evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi (iB Campaign) bersama industri yang 

dilaksanakan selama tahun 2015, dan perumusan strategi pengembangan pasar, produk dan 

edukasi perbankan syariah yang sejalan dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 

Indonesia serta untuk meningkatkan motivasi, kompetensi sekaligus sebagai bentuk kontribusi 

OJK melalui pemberian manfaat balik kepada sektor jasa keuangan khususnya kepada SDM 

Perbankan Syariah, DPBS OJK menyelenggarakan Workshop bagi SDM Perbankan Syariah 

tentang inovasi pengembangan pasar, produk dan pelayanan, inovasi branding dan komunikasi, 

strategi marketing, tren komunikasi terkini dan disampaikan oleh narasumber/pakar dibidangnya. 

Kegiatan ini merupakan agenda runtin iB Markom yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 

dan 2014.

6. Dukungan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah 

OJK mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi dan pihak media massa dalam berbagai bentuk, antara lain seminar, 

diskusi panel, pelatihan, dan penerbitan literatur/media cetak sejenis dengan memenuhi 

permohonan narasumber dari OJK. OJK juga menyusun dan melalukan pencetakan berbagai 

materi sebagai bahan untuk mendukung kegiatan diseminasi dan edukasi perbankan syariah 

tahun 2015 antara lain: (1) Buku Saku Produk Perbankan Syariah, (2) Infografis Mengenal 

Perbankan Syariah, (3) Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2016, (4) Buku Kodifikasi 

Produk dan Aktivitas BUS dan UUS

Adapun bentuk exposure terkait dukungan OJK dan pelaku industri pada berbagai media 

dilakukan melalui publikasi kegiatan, wawancara, liputan baik melalui media cetak, televisi maupun 

digital (online) dalam bentuk advetorial, kolom, print ad, liputan khusus iB Vaganza Iklan Layanan 

Masyarakat, adlips, dan talkshow. Secara online melalui Situs Komunitas Aku Cinta Keuangan 

Syariah www.akucintakeuangansyariah.com dan kegiatan workshop perbankan syairah pada 

iB Blogger Meet Up. Selain itu, OJK juga melakukan liputan Pasar Rakyat Syariah dan penayangan 

Kaleidoskop Perbankan Syariah 2015.
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1.2.2. Kegiatan Pengawasan Perbankan Syariah

1.2.2.1. Pengembangan Organisasi Pengawasan

Dalam mengawasi bank, OJK menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Pendekatan 

ini menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank 

mendeteksi risiko yang signifikan pada aktivitas bisnis bank yang diawasinya secara dini dan mengambil 

tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Pengawasan perbankan syariah saat ini berada 

di bawah Direktorat Pengawasan Bank Syariah yang terdiri dari empat divisi yaitu tiga Divisi Pengawasan 

dan satu Kelompok Pengawas Spesialis (KPS) yang dibentuk untuk mendukung berjalannya fungsi 

pengawasan yang efektif terhadap perbankan syariah. Dua divisi pengawasan yaitu Divisi Pengawasan 

1 dan Divisi Pengawasan 2 melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 

Usaha Syariah (UUS). Satu divisi pengawasan lainnya yaitu Divisi Pengawasan 3 melakukan pengawasan 

terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, KPS mendukung tugas pengawasan 

secara on-site, terutama dengan melakukan pemeriksaan risiko-risiko yang menjadi fokus pemeriksaan, 

yaitu risiko kredit dan risiko investasi (melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pembiayaan), risiko 

operasional (melakukan pemeriksaan terhadap teknologi informasi dan aktivitas operasional bank), 

risiko kepatuhan syariah (melakukan pemeriksaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah), risiko 

likuiditas dan risiko imbal hasil serta risiko strategis.

Seiring dengan telah berlakunya Pengawasan Terintegrasi Atas Konglomerasi Keuangan, dua Divisi 

Pengawasan terhadap BUS dan UUS secara langsung maupun tidak langsung ikut serta melaksanakan 

fungsi Pengawasan Terintegrasi tersebut. Salah satu BUS bertindak selaku Entitas Utama yang 

merupakan LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham 

pengendali Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka menjaga kualitas pengawasan baik terhadap bank umum/bank umum syariah maupun 

BPR/BPRS, secara OJK wide terdapat Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan 

(DPKP) yang sesuai dengan misinya, yaitu mewujudkan kualitas pengawasan bank yang efektif dan 

kuat melalui evaluasi sistem dan prosedur pengawasan, quality assurance, asistensi serta koordinasi 

dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan. 

1.2.2.2. Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Forum Panel

Supervisory quality assurance di perbankan syariah dilakukan melalui forum panel pengawasan bank 

berdasarkan risiko. Dalam tahun 2015, telah dilaksanakan Forum Panel Risk Based Supervision (RBS) 

Fase I dan Fase II. Pelaksanaan Forum Panel terhadap bank umum syariah dengan kriteria tertentu,
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yaitu: Domestic Systemically Important Bank (D-SIB), bank dengan peringkat Tingkat Kesehatan Bank 

(TKS) dan/atau GCG tergolong 3 serta Bank Dalam Pengawasan Intensif/Bank Dalam Pengawasan 

Khusus, yang dilakukan dalam dua fase, yaitu: 

- Forum Panel Fase I dilaksanakan pada triwulan II, panelis melakukan penilaian atas pemahaman 

pengawas terhadap bank yang diawasi (know your bank), perencanaan pengawasan (Supervisory 

Plan) selama tahun berjalan, realisasi Supervisory Plan tahun sebelumnya, dan hasil penilaian 

tingkat kesehatan Risk Based Bank Rating (RBBR) oleh pengawas. Pada tahap tersebut, panelis 

akan memberikan rekomendasi kepada pengawas berupa supervisory action.

- Forum Panel Fase II dilaksanakan pada triwulan IV, panelis akan menilai hasil pelaksanaan 

rekomendasi yang telah ditindaklanjuti bank dan menilai realisasi Supervisory Plan tahun berjalan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas forum panel, mulai semester II-2014 pelaksanaan forum 

panel hanya dilakukan terhadap beberapa bank dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas 

bank serta hasil penilaian tingkat kesehatan RBBR. Namun demikian, terhadap bank-bank yang tidak 

dilakukan Forum Panel, pengawas tetap berkewajiban untuk melengkapi dokumen-dokumen yang 

diminta dalam Forum Panel untuk dianalisa oleh DPKP. Dalam forum panel, pengawas akan mendapatkan 

feedback dari para panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisa dan 

memperluas wawasan analisa pengawas. Hasil penilaian forum panel untuk Fase I dan Fase II tahun 

2015 seluruhnya adalah “Baik”. 

1.2.2.3. Implementasi Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga keuangan, OJK sebagai otoritas 

lembaga keuangan melakukan pengawasan yang terintegrasi berdasarkan risiko antar subsektor 

keuangan. Pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan adalah 

pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dengan menggunakan strategi dan metodologi 

berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini 

sehingga pengawas dapat melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Konglomerasi 

adalah Konglomerasi Keuangan dan Lembaga Non Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup 

atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, sementara Konglomerasi 

Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena 

keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pengawas perbankan syariah juga melakukan pengawasan terintegrasi terhadap satu BUS yang 

tidak memiliki induk perusahaan namun memiliki anak perusahaan keuangan non bank. Berdasarkan 

struktur kepemilikan tersebut, maka BUS dimaksud telah ditunjuk sebagai Entitas Utama sehingga 

termasuk dalam Konglomerasi Keuangan di Indonesia. Sementara sebelas BUS lainnya merupakan
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anak perusahaan atau bagian dari konglomerasi keuangan yang memiliki Entitas Utama bank umum 

konvensional. 

Pada tahap awal, pengawas terintegrasi yang saat ini melekat pada pengawas Entitas Utama telah 

menyusun profil grup usaha dalam dokumen Know Your Financial Conglomerate (KYFC) melalui Forum 

Koordinasi dan Komunikasi dengan pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal 

(PM). Selanjutnya berdasarkan KYFC tersebut, pengawas terintegrasi melakukan penilaian tingkat 

kesehatan konglomerasi keuangan atau Integrated Risk Rating (IRR). Dalam rangka meningkatkan 

efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam Pengawasan 

Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan maka dibentuklah Komite Pengawasan 

Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Hasil KYFC dan IRR tersebut 

kemudian dipresentasikan dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang terdiri dari Kepala 

Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif 

Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan yang telah 

dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2014 adalah POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan 

Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

1.2.2.4. Penguatan Permodalan Bank Umum Syariah (BUS)

Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 

tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur cakupan kegiatan 

usaha dan pembukaan jaringan kantor yang disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank  dan 

diterbitkannya pedoman teknis berupa Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 

2013, maka besarnya modal inti menjadi persyaratan jenis kegiatan usaha dan perizinan pembukaan 

kantor. Untuk pembukaan jaringan kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa ketersediaan 

modal inti yang positif, rasio penyaluran pembiayaan pada UMKM dan rasio efisiensi. Sementara itu 

kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang 

selanjutnya disebut Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan bank umum 

berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri dari empat BUKU. Semakin tinggi modal inti bank, 

semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Sampai dengan akhir Desember 

2015 terdapat satu BUS yang melakukan kegiatan usaha belum sesuai dengan kegiatan BUKU yang 

semestinya. Sesuai dengan PBI tersebut di atas, BUS wajib menyesuaikan kegiatan usaha mengikuti 

BUKU paling lambat bulan Juni 2016.

Selama tahun 2015 terdapat lima BUS yang melakukan penambahan setoran dari pemegang saham 

utama (induk). Total setoran modal lima BUS dimaksud sebesar ± Rp1,2 triliun. Penguatan permodalan 

BUS selama tahun 2015 selain berasal dari penambahan modal disetor, juga melalui right issue dan
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pemupukan laba tahun berjalan sebagai modal organik mengingat tidak terdapat pembagian deviden. 

Dengan adanya tambahan setoran modal tersebut,  terdapat satu BUS yang mengalami peningkatan 

kategori BUKU yaitu dari BUKU 2 menjadi BUKU 3. Jumlah ini sedikit berbeda dari tahun 2014 dimana 

terdapat peningkatan dua BUS dari BUKU 1 menjadi BUKU 2. Dengan demikian, semua BUS memiliki 

ketersediaan alokasi modal inti yang positif. Pada akhir tahun 2015 dari dua belas bank umum syariah, 

sebanyak tiga bank atau 25% berada pada BUKU 1, delapan bank atau 67% berada pada BUKU 2 

dan satu bank atau 8% berada pada BUKU 3.

1.2.2.5. Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah

Pelaksanaan pengawasan perbankan syariah dilakukan berdasarkan risiko (risk based supervision), 

sesuai siklus sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (know your bank), (b) penilaian risiko 

dan tingkat kesehatan, (c) perencanaan pengawasan (supervisory plan), (d) pemeriksaan berdasarkan 

risiko (risk based examination), (e) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dan (f) tindakan 

pengawasan dan pemantauan (supervisory action and monitoring). Dalam melaksanakan tugas 

pengawasan Bank, OJK melakukan pengawasan bank syariah melalui Pengawasan Langsung (on-

site supervision) dan Pengawasan Tidak Langsung (off-site supervision).

a. Pengawasan Tidak Langsung (off-site supervision)

Off-site supervision merupakan aktivitas harian yang dilakukan pengawas dan merupakan bagian 

dari siklus pengawasan berbasis risiko. Dalam melakukan kegiatan pengawasan berbasis risiko 

sangat tergantung kepada tingkat pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

profil risiko dan kinerja bank, kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat
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(judgment) serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (check 

and balance dan quality assurance).

Dalam kegiatan off-site supervision, pengawas melakukan analisa terhadap laporan-laporan rutin 

dan insidentil yang disampaikan bank. Laporan rutin antara lain Laporan Stabilitas Moneter dan 

Keuangan (LSMK), Laporan Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan 

Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan 

Keuangan Tahunan, Laporan Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance, Laporan 

Self Assessment penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Strategi Anti Fraud,  Laporan Dewan 

Pengawas Syariah, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, Laporan Pihak-Pihak Terkait, 

Laporan BMPD, Laporan Restrukturisasi Pembiayaan. Sementara laporan insidentil antara lain 

Laporan Penambahan Modal, Laporan Perubahan Pengurus dan Pejabat Eksekutif, Laporan Produk 

dan Aktivitas Baru, Laporan Perubahan jaringan Kantor, Laporan Perubahan Standard Operating 

Procedure (SOP), Laporan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan, Laporan Pengaduan Nasabah. 

Laporan-laporan rutin disampaikan oleh bank baik secara online (captured data) maupun off-line. 

Sementara laporan insidentil umumnya disampaikan secara off-line. Apabila diperlukan, pengawas 

dapat mengundang bank untuk mendiskusikan hasil analisa terhadap laporan-laporan rutin dan 

insidentil yang disampaikan bank. Berdasarkan hasil analisa laporan-laporan rutin dan insidentil 

tersebut serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan (on-site supervision) periode terakhir, pengawas 

melakukan penilaian atas kondisi bank yang terdiri atas tahap pemahaman terhadap bank, penilaian 

risiko dan tingkat kesehatan, penyusunan perencanaan pengawasan dan pemberian tindakan 

pengawasan serta pemantauan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 

11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, maka sejak Juni 2014 

penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dilakukan berdasarkan risiko termasuk 

risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk Based Bank 

Rating (RBBR). Penilaian tingkat kesehatan dengan RBBR mencakup penilaian terhadap faktor 

profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings) dan permodalan 

(capital). POJK ini telah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah yang mengatur penilaian tingkat kesehatan bank 

mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (capital), kualitas aset (aset quality), 

manajemen (management), rentabilitas (earning), likuiditas (liquidity) dan sensitivitas terhadap 

risiko pasar (sensitivity to market risk) atau disebut dengan CAMELS.

Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR dilakukan setiap semester, Namun demikian 

pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penetapan tingkat
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kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap semesteran dan penetapan strategi pengawasan 

dilakukan secara dinamis berdasarkan permasalahan dan kinerja bank. Hasil penilaian tingkat 

kesehatan bank menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada bank untuk 

melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Bank juga dapat diminta untuk menyusun action plan 

atas hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut. Pengawas akan melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan perbaikan dan pemenuhan komitmen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. 

Hal lain yang juga dapat dilakukan pengawas apabila bank melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan berupa pemberian sanksi baik dalam bentuk surat teguran tertulis, sanksi kewajiban 

membayar dan/atau sanksi penurunan penilaian tingkat kesehatan bank.

Selama tahun 2015, status pengawasan bank seluruhnya berada dalam kategori Pengawasan 

Normal. Hasil pengawasan tersebut dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya (2014). 

Penilaian Tingkat Kesehatan Risk Based Bank Rating (RBBR).

Berdasarkan hasil pengawasan, RBBR perbankan syariah tahun 2015, secara umum tergolong 

moderat dengan kecenderungan stabil. Supervisory Plan 2016 tetap fokus pada risiko utama bank 

yaitu risiko kredit, operasional dan strategis serta penerapan tata kelola yang baik (GCG). Selama 

tahun 2015 kondisi perekonomian tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya dan tingkat persaingan 

antar lembaga keuangan semakin ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kinerja bank 

umum syariah. Penurunan kinerja antara lain terlihat dari peningkatan tingkat profil risiko, penurunan 

penilaian GCG dan penurunan rentabilitas pada beberapa bank. Peningkatan profil risiko terutama 

karena belum efektifnya perbaikan kualitas manajemen risiko terutama pada risiko kredit, risiko 

operasional dan risiko strategis sebagaimana tercermin dari meningkatnya pembiayaan bermasalah, 

rendahnya tingkat efisiensi operasional bank, dan implementasi pengembangan bisnis yang belum 

sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Sementara penurunan penilaian GCG terutama karena 

kelemahan pada struktur dan proses governance. Kedua hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi 

outcome terutama rentabilitas yang menunjukkan penurunan. Pengawas telah meminta bank untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu upaya dilakukan manajemen adalah menjalani 

konsolidasi internal secara ketat, dimulai dari perbaikan SOP, perbaikan Struktur Organisasi, 

perbaikan delegasi kewenangan, perbaikan proses pembiayaan, perbaikan four eyes principles,  

hingga peningkatan upaya collection melalui program-program yang berkelanjutan. Konsolidasi 

internal pada hampir semua bank umum syariah dan didukung oleh Peraturan Otoritas diharapkan 

dapat mengubah performance perbankan syariah ke arah yang lebih baik  dalam waktu singkat. 

Hal ini terlihat pada akhir tahun 2015, jumlah bank dengan peringkat “Baik” atau “PK 2” menjadi 

tujuh BUS atau sebesar 58%,  jumlah bank dengan peringkat “Cukup Baik”  atau “PK 3” sebanyak 

lima BUS atau 42%.
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i. Penilaian Profil Risiko

Profil risiko BUS ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi 

dan risiko imbal hasil (dua risiko terakhir khusus perbankan syariah). Risiko yang secara signifikan 

mempengaruhi profil risiko BUS secara keseluruhan adalah risiko kredit dan risiko operasional. 

Bank harus menetapkan mitigasi risiko yang memadai atas potensi peningkatan risiko kredit antara 

lain dengan meningkatkan penerapan four eyes principle, meningkatkan fungsi pengendalian 

internal, mengefektifkan proses pemantauan pembiayaan (monitoring), menyusun pembatasan 

konsentrasi penyaluran dana pada debitur inti, segmen bisnis maupun sektor ekonomi tertentu, 

menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang mendukung culture pembiayaan yang sehat, 

memperkuat sistem teknologi informasi pendukung bisnis bank, meningkatkan integritas dan 

kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam seluruh 

kegiatan usaha bank.
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Hasil penilaian profil risiko terhadap seluruh BUS selama tahun 2015 secara umum tidak menunjukkan 

banyak perubahan dibandingkan dengan penilaian profil risiko BUS di tahun 2014, dengan persentase 

jumlah BUS yang memiliki profil risiko Moderate to High sebanyak 3 (tiga)  BUS atau 25%, BUS 

yang memiliki profil risiko Moderate sebanyak 4 (empat) BUS atau 33%, sedangkan 5 (lima) BUS 

atau 42% lainnya memiliki profil risiko Low to Moderate.       

ii. Penilaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian penerapan GCG meliputi 11 faktor yaitu: 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris, 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, 3) pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), 4) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, 

5) pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa, 6) penanganan benturan kepentingan, 7) penerapan fungsi kepatuhan bank, 8) 

pelaksanaan fungsi audit intern; 9) pelaksanaan fungsi audit intern audit ekstern, 10) batas maksimum 

penyaluran dana dan 11) transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan bank. 

Hasil penilaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan penilaian GCG 

BUS di tahun 2014. Pada tahun 2015 terdapat perbaikan GCG pada 1 BUS sehingga jumlah BUS 

yang mendapatkan penilaian GCG Baik meningkat menjadi 7 BUS dari sebelumnya 6 BUS pada 

tahun 2014.  

iii. Penilaian Rentabilitas   

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber 

rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (sustainability Learnings) Bank Umum Syariah. Kinerja bank 

dalam menghasilkan laba (rentabilitas) yang optimal dan berkesinambungan merupakan prasyarat
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yang penting bagi kelangsungan usaha bank. Rentabilitas yang optimal dan berkesinambungan 

memungkinkan bank untuk mendanai pertumbuhan aset, meningkatkan modal dan memberikan 

imbal hasil yang memadai bagi para pemegang saham serta nasabah deposan/investor. Penilaian 

rentabilitas yang komprehensif merupakan faktor penting dalam menentukan kondisi kesehatan 

dan profil risiko bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan.

Hasil penilaian rentabilitas tahun 2015 dengan rincian empat bank atau 33% dengan peringkat 

“Memadai”, enam bank atau 42% dengan peringkat “Cukup Memadai” dan dua bank atau 33% 

dengan peringkat “Kurang Memadai”.

 

iv. Penilaian Permodalan

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan 

dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Modal merupakan faktor pendukung utama 

dalam pelaksanaan aktivitas usaha bank. Di lain pihak, modal berfungsi untuk menyerap kerugian 

dan pengaman dalam kondisi krisis. Pengaturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) di Indonesia mengacu pada konsep permodalan yang direkomendasikan oleh Basel 

Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlement (BCBS/BIS). Khusus untuk 

perbankan syariah, pengaturan KPMM juga mengacu pada kepada standar yang ditetapkan oleh 

Islamic Financial Services Board (IFSB). Baik Basel maupun IFSB Standard menggunakan konsep 

pengukuran modal yang lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang ada di bank. 

Cakupan penilaian permodalan meliputi penilaian atas kecukupan modal, akses terhadap sumber-

sumber permodalan, dan manajemen permodalan bank. Kondisi permodalan industri Perbankan 

Syariah sampai dengan Desember 2015 secara umum berada di atas threshold (14%) yakni 15,02%,
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meskipun terdapat 2 Bank dengan rasio KPMM kurang dari 14%. Kondisi permodalan mengalami 

penurunan antara lain disebabkan pemberlakuan POJK KPMM yang mewajibkan Bank Umum 

Syariah (BUS) menghitung ATMR risiko operasional dalam perhitungan KPMM dan pembentukan 

CKPN seiring dengan turunnya kualitas pembiayaan pada BUS. Sebagai upaya prudential supervisory 

action, pengawas telah melakukan diskusi dengan PSP dan/atau pengurus bank untuk melakukan 

tambahan modal disetor. Sesuai RBB 2016, terdapat 6 BUS yang akan melakukan tambahan modal 

disetor. Hasil penilaian permodalan tahun 2015 sama dengan hasil penilaian tahun 2014 yaitu 

dengan rincian satu bank atau 8% dengan peringkat “Sangat Memadai”, delapan bank atau 67% 

dengan peringkat “Memadai”, tiga bank atau 25% dengan peringkat “Cukup Memadai”.

Pemantauan Likuiditas

Pemantauan likuiditas yang dimiliki bank-bank masih merupakan salah satu fokus pengawasan 

selama tahun 2015. Pemantauan likuiditas dilakukan secara mingguan dengan memantau naik 

turunnya liquidity reserve yang dimiliki 12 BUS  baik primary, secondary maupun tertiary reserve. 

Di samping itu dilakukan pemantauan pula atas posisi pembiayaan dan DPK serta rasio AL/NCD. 

Berdasarkan pemantauan likuiditas mingguan tersebut, sampai dengan periode laporan Desember 

2015 semua BUS memiliki likuiditas yang cukup (memiliki rasio AL/NCD>50%).

b. Pengawasan Langsung (On-site Supervision)

Sebagaimana amanah Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 

9 yang berbunyi bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, OJK mempunyai kewenangan: (c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
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perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan 

di sektor jasa keuangan”. Untuk menjalankan amanah tersebut dan dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan nasabah atas penempatan dana di perbankan maka dilakukanlah 

pemeriksaan (on-site supervision) atas kondisi keuangan dan praktek perbankan. Pemeriksaan 

tersebut merupakan rangkaian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko, sehingga merupakan 

tindak lanjut dari Perencanaan Pengawasan (Supervisory Plan) yang telah ditetapkan. Hasil 

pemeriksaan akan menjadi dasar pengawas untuk melakukan pengkinian profil risiko dan tingkat 

kesehatan bank serta memberikan tindakan pengawasan dan pemantauan.

Pemeriksaan yang dilakukan tersebut meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.  

Pemeriksaan umum merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan dengan fokus berdasarkan 

signifikansi penilaian risiko yang pada umumnya meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko 

strategis dan risiko kepatuhan. Pemeriksaan atas aktivitas bank tertentu meliputi pemeriksaan 

Teknologi Informasi, pemeriksaan pelaksanaan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan pemeriksaan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem 

Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK). Atas hasil pemeriksaan 

tersebut semua BUS telah diminta untuk melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas 

manajemen risiko terutama risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan, meningkatkan 

penerapan Good Corporate Governance terutama fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan 

Direksi serta pengendalian internal. Atas hal tersebut pengawas akan senantiasa memantau 

pemenuhan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh bank hingga menghasilkan outcome 

yang memadai. 

Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU 

dan PPT)

Peningkatan penerapan APU dan PPT terus dilakukan oleh perbankan antara lain dengan 

meningkatkan pengawasan aktif dari pengurus bank untuk menetapkan kebijakan dan prosedur 

bank, mengoptimalkan fungsi pengendalian internal dan fungsi audit internal serta meningkatkan 

pemahaman sumber daya manusia terhadap APU dan PPT. Selama tahun 2015 penilaian atas 

penerapan APU dan PPT pada bank berada pada kisaran “Baik” dan “Cukup Baik”. Bank secara 

konsisten telah menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan.
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1.2.3. Perizinan Perbankan Syariah

1.2.3.1. Perizinan Kelembagaan 

Pada tahun 2015, minat investor untuk mendirikan Bank Syariah masih tinggi, tercermin dari jumlah 

permohonan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 12 bank serta permohonan 

perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

sebanyak 5 bank.  

Selama tahun 2015 telah diberikan 6 persetujuan prinsip pendirian BPRS serta 2 persetujuan izin 

usaha pendirian BPRS dan 1 izin merger BPRS serta terdapat 1 BPRS yang dicabut izin usahanya 

oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: 

a. Izin prinsip untuk PT BPRS PT BPRS Unisia Insan Indonesia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

PT BPRS Bobato Lestari di Propinsi Maluku Utara, PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat di Propinsi 

Lampung, PT BPRS Bogor Tegar Beriman di Propinsi Jawa Barat, PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera 

di Propinsi Jawa Timur dan PT BPRS Adam di Propinsi Bengkulu

b. Izin usaha untuk PT BPRS Harta Insan Karimah Tegal di Propinsi Jawa Tengah dan PT BPRS 

Lampung Barat di Propinsi Lampung.

c. Izin merger untuk PT BPRS Bumi Rinjani Batu yang merupakan penggabungan tiga BPRS yaitu 

PT BPRS Bumi Rinjani Batu, PT BPRS Bumi Rinjani Malang dan PT BPRS Bumi Rinjani yang 

berlokasi di Propinsi Jawa Timur.  

d. Cabut izin usaha PT BPRS Hidayah yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, tidak terdapat permohonan izin untuk pendirian BUS dan pembukaan UUS selama 

tahun 2015 sehingga sehingga jumlah BUS dan UUS masih berjumlah 12 BUS dan 22 UUS yang 

tersebar di beberapa kota di Indonesia yaitu Propinsi DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara 

Barat.

Pada tahun 2015, jumlah jaringan kantor BUS dan UUS mengalami penurunan. Berdasarkan laporan 

yang disampaikan bank untuk seluruh wilayah Republik Indonesia selama satu tahun, jumlah jaringan 

kantor BUS turun sebesar 173 kantor dari semula 2.175 pada akhir tahun 2014 menjadi 2.002 pada 

akhir tahun 2015. Sedangkan jumlah jaringan kantor UUS turun menjadi 333 kantor pada akhir tahun 

2015 dari 342 kantor pada tahun 2014 atau turun sebanyak 9 kantor. Penurunan jaringan kantor 

tersebut antara lain disebabkan peningkatan fokus kegiatan usaha serta efisiensi biaya.
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Jumlah jaringan kantor BPRS seluruh Indonesia pada tahun 2015 sejumlah 446 kantor meningkat dari 

tahun 2014 yang berjumlah 441 kantor. Pada tahun tersebut terdapat pembukaan 11 Kantor Cabang 

dan penutupan 6 Kantor Kas BPRS. 

1.2.3.2. Uji Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan perbankan syariah yang sehat maka pemilik dan pengelola bank diharapkan 

senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Berkaitan dengan hal tersebut, selama 

tahun 2015, telah dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon 

Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon pengurus (anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi), 

calon anggota Direktur UUS yang sejak awal ditunjuk untuk membawahi UUS secara penuh sesuai 

PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang dilakukan melalui proses penilaian administratif dan wawancara.

Selain itu untuk menjaga peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dan UUS agar 

senantiasa menjaga kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan 

penilaian terhadap calon DPS melalui penelitian administratif serta wawancara.

Selama tahun 2015, telah dilakukan fit and proper test dan wawancara terhadap 2 PSP, 15 orang calon 

anggota Dewan Komisaris dan 27 calon anggota Direksi bank syariah dan UUS. Berdasarkan hasil 

penelitian administratif dan wawancara yang telah dilakukan, seluruh calon PSP bank dinyatakan lulus 

sedangkan 4 orang calon anggota Dewan Komisaris dan 1 orang calon anggota Direksi dinyatakan 

tidak lulus serta terdapat pembatalan pencalonan 1 orang calon anggota Direksi. 

Pada tahun yang sama OJK telah dilakukan proses penilaian administratif dan wawancara terhadap 

3 orang calon anggota DPS BUS/UUS dan seluruhnya dinyatakan layak.  

1.2.3.3. Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa

Pada tahun 2015, untuk mengembangkan produk dan jasa perbankan syariah maka sejalan dengan 

program pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Otoritas Jasa Keuangan 

mengembangkan skim produk tabungan siswa yang disebut dengan SimPel/SimPel iB. 

Selain itu pada akhir tahun 2015 telah diterbitkan POJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan 

Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran 

OJK No.36/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum
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Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran OJK No.37/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Desember 

2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pada tahun 2015 telah diberikan persetujuan kepada 6 produk/jasa baru dan penegasan atas 34 

laporan atas produk/jasa sebagaimana terdapat di Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. 

Produk/jasa yang telah disetujui oleh atau mendapat penegasan dari OJK didominasi oleh produk 

pendanaan sebanyak 28 produk dan sisanya merupakan produk pembiayaan yang terdiri dari 10 

produk pembiayaan produktif dan 2 produk pembiayaan konsumtif. Komposisi persentase jenis produk 

dan pembiayaan dapat dilihat dalam Grafik 1.22 dan Grafik 1.23 sebagai berikut:  

Produk baru yang telah disetujui oleh OJK antara lain adalah produk pembiayaan perumahan, kendaraan 

bermotor, mikro dan komersial. Sedangkan laporan produk yang telah mendapatkan penegasan antara 

lain SimPel iB, tabungan berencana, tabungan dalam mata uang asing dan pembiayaan multijasa.

Sesuai POJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 

yang diberlakukan sejak 27 November 2015, untuk produk/aktivitas baru yang telah tercantum di dalam 

Buku Kodifikasi Perbankan Syariah dan telah sesuai dengan klarifikasi kegiatan usahanya, tercantum 

dalam Rencana Bisnis serta telah didukung kesiapan operasional yang memadai wajib dilaporkan 

bank paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan produk dan aktivitas dimaksud disertai dengan 

dokumen pendukung.
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Grafik 1.26. 
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Grafik 1.27. 
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1.2.3.4. Kegiatan Perizinan Lainnya

Dalam rangka peningkatan layanan proses perizinan perbankan syariah dan terciptanya kesamaan 

pemahaman antara bank dengan OJK terkait proses perizinan, telah diselenggarakan Focus Group 

Discussion (FGD) antara OJK dengan industri perbankan syariah (BUS dan UUS) pada tanggal 30 

September 2015 dengan mengundang seluruh BUS dan UUS se-Indonesia serta pada tanggal 3 

Desember 2015 dengan mengundang seluruh BPRS se-Jabodetabek antara lain untuk membahas 

permasalahan terkait perizinan kelembagaan, pengurus dan produk perbankan syariah beserta 

penyelesaiannya.
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2.1. Perkembangan Pasar Modal Syariah 

Indonesia menempati posisi ke-7 dalam Islamic Finance Country Index (IFCI) dengan nilai 24,7. Peringkat 

Indonesia dalam IFCI tersebut sama dengan peringkat pada tahun sebelumnya. Di pasar keuangan 

syariah internasional, Indonesia telah diakui sebagai issuer sukuk yang terpercaya. Berdasarkan data 

dari Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) 

Kemenkeu, pada bulan Juni 2015 Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam jumlah penerbitan 

Global Sukuk. Posisi Indonesia berada di atas Malaysia dan di bawah Uni Arab Emirates sebagai penerbit 

Sukuk terbesar. Jika dihitung berdasarkan Sukuk yang outstanding (Sukuk yang belum jatuh tempo), 

maka Indonesia adalah penerbit Global Sukuk terbesar di dunia, di atas Malaysia dan Uni Arab Emirates. 

Kepercayaan dunia internasional kepada Sukuk Negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang 

sangat berhati-hati (prudent) dalam mengelola utang serta kebijakan fiskal dan ekonomi makro. 

Perkembangan industri pasar modal syariah tidak lepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai regulator, yang terus berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya produk investasi syariah 

agar sejalan dengan perkembangan pasar modal syariah global. Berbagai program kebijakan dan 

kegiatan telah dilakukan OJK sepanjang tahun 2015 dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan 

industri pasar modal syariah. Hal tersebut sejalan dengan pencanangan tahun 2015 sebagai tahun pasar 

modal syariah yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK dalam pertemuan tahunan pelaku 

industri jasa keuangan awal tahun 2015.

Pada tahun 2015, OJK menerbitkan paket regulasi yang terdiri dari 5 (lima) Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK), yang merupakan hasil penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu POJK 

tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan 

Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, POJK tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, 

dan POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah. Selain itu terdapat 1 (satu) 

POJK baru tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).
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Pada tahun yang sama OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019. 

Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi regulator dan 

stakeholders dalam mengembangkan pasar modal syariah untuk lima tahun kedepan. Dalam Roadmap 

tersebut telah ditentukan 5 (lima) arah kebijakan yang merupakan strategi pengembangan pasar modal 

syariah. Roadmap Pasar Modal Syariah ini diharapkan mampu mempercepat langkah untuk membangun 

industri pasar modal syariah agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Bersamaan dengan peluncuran Roadmap Pasar Modal, OJK juga meluncurkan logo dan tagline Pasar 

Modal Syariah. Peluncuran logo dan tagline ini dimaksudkan sebagai branding produk pasar modal 

syariah dan memudahkan dalam sosialisasi dan edukasi tentang pasar modal syariah maupun dalam 

penjualan produk investasi syariah kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatan penetrasi pasar atas produk-produk investasi syariah di pasar 

modal, melalui kegiatan awareness dan outreach. Implementasi kegiatan ini sepanjang Januari hingga 

Desember 2015 antara lain telah dilaksanakannya sosialisasi kepada calon emiten, peningkatan awareness 

kepada ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kegiatan Forum Riset Ekonomi 

dan Keuangan Syariah, edukasi kepada pelaku pasar, wartawan, dunia pendidikan dan masyarakat 

umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat termasuk kontribusinya 

terhadap peningkatan nilai investasi produk syariah dan jumlah investor syariah di pasar modal. Adapun 

indikator perkembangan produk pasar modal syariah, adalah:
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Tabel 2.1.

Indikator Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia di Tahun 2015

Tahun 2015 Desember 2014 Desember 2015

Saham Syariah Jumlah 336 335

Indeks Saham Syariah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 168,64 145,06

Jakarta Islamic Index (JII) 691,039 603,35

Kapitalisasi Pasar ISSI (triliun Rp) 2.946,89 2.600,85

Kapitalisasi Pasar JII (triliun Rp) 1.944,53 1.737,29

Sukuk Korporasi Akumulasi Total Penerbitan 71 87

Jumlah Outstanding 35 47

Akumulasi Nilai - Penerbitan (miliar Rp) 12.956 16.228

Nilai Outstanding  (miliar Rp) 7.105 9.902

Reksa Dana Syariah Jumlah Outstanding 74 93

Nilai Aktiva Bersih (miliar Rp) 11.236,50 11.019,43

SBSN Jumlah Outstanding 42 47

Nilai - Outstanding (triliun Rp) 206,10 292,5



2.1.1. Perkembangan Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti 

penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan 

tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah 

atau syirkah. 

Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat disebut 

sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut 

diterbitkan oleh:

Emiten atau perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan 

usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah (emiten atau perusahaan 

publik aktif).

Emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha 

emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah (emiten atau perusahaan 

publik pasif).

a. Daftar Efek Syariah (DES)

Daftar efek syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK 

sebagai Pihak Penerbit DES. Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah adalah efek berupa 

saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang 

diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara 

pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran 

dasar yang disebut dengan emiten aktif dan Efek berupa saham termasuk Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 

yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut lolos dalam screening sesuai 

kegiatan usaha dan financial screening yang dilakukan OJK sesuai dengan Peraturan Nomor  II.K.1 

yang disebut dengan emiten pasif (Gambar 2.1). 

Adapun kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan yaitu perjudian dan permainan yang tergolong judi, 

perdagangan yang dilarang menurut syariah, seperti perdagangan yang tidak disertai dengan
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penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu, jasa keuangan 

ribawi seperti bank konvensional atau bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan konvensional, 

jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir) seperti asuransi 

konvensional, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang 

atau jasa haram zatnya; barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-

MUI barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat, dan perusahaan yang melakukan 

transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). Jika emiten tersebut lolos dalam screening kegiatan 

usaha, selanjutnya akan dilakukan proses financial screening. Proses financial screening ini memastikan 

bahwa total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat 

puluh lima per seratus); dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh 

per seratus).

Dalam Peraturan Nomor II.K.1 dinyatakan Proses screening Daftar Efek Syariah diterbitkan selama 

2 kali dalam setahun, yaitu bulan Mei dan November. Selama tahun 2015, telah diterbitkan DES 

Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 21 Mei 2015 melalui Keputusan 

Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.04/2015 dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 

KEP-34/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 334 saham syariah. Hingga akhir 

DES periode I, jumlah saham syariah bertambah menjadi 336. Sementara itu, DES periode II terbit 

pada tanggal 23 November 2015 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.04/2015 

tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 331 saham. Sampai dengan akhir Desember 2015, 

jumlah saham syariah sebanyak 335 saham. Berikut grafik perkembangan jumlah saham yang masuk 

dalam DES untuk tahun 2011 sampai dengan 31 Desember 2015.
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Gambar 2.1.
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Apabila dibandingkan dengan total saham emiten dan perusahaan publik, maka proporsi jumlah 

saham syariah sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 57,56%. Berikut perkembangan 

proporsi jumlah saham syariah dibanding saham non syariah tahun 2015 dalam periode triwulanan.
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Grafik 2.2. 

Jumlah Saham Syariah Dibanding Saham Non Syariah Selama Tahun 2015
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Grafik 2.1. 

Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2010-2015



b. Indeks Saham Syariah

Mengikuti penurunan yang terjadi pada bursa saham di Indonesia pada tahun 2015 yang juga 

mengalami perlambatan ekonomi, pada tanggal 30 Desember 2015, ISSI ditutup pada level 145,06 

poin atau menurun sebesar 13,98% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2014 sebesar 168,04 

poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 30 Desember 2015 

sebesar Rp2.600,85 triliun atau 53,38% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham sebesar Rp4.872,70 

triliun. Kapitalisasi pasar Saham ISSI pada 30 Desember 2015 tersebut mengalami penurunan sebesar 

11,74% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir Desember 2014 sebesar 

Rp2.946,89 triliun.
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Grafik 2.3. 
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Tabel 2.2.

Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan 
LQ45 Periode 2015 dibanding 2014

Indeks 2015 % YoY2014

ISSI Indeks 168,64 145,06 -13,98%

Kapitalisasi (Rpmiliar) 2.946.892,79 2.600.850,72 -11,74%

JII Indeks 691,04 603,35 -12,69%

Kapitalisasi (Rpmiliar) 1.944.531,70 1.737.290,98 -10,66%

IHSG Indeks 5.226,95 4.593,01 -12,13%

Kapitalisasi (Rpmiliar) 5.228.043,48 4.872.701,66 -6,80%

LQ45 Indeks 898,58 792,03 -11,86%

Kapitalisasi (Rpmiliar) 3.337.428,00 2.953.108,84 -11,52%



Pada periode yang sama yaitu pada 30 Desember 2015, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 

603,35 poin atau menurun sebesar 12,69% dibandingkan pada akhir Desember 2014 sebesar 691,04 

poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2015 sebesar 

Rp1.737,29 triliun atau 35,65% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp4.872,70 triliun. 

Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 30 Desember 2015 tersebut 

mengalami penurunan sebesar 10,66% jika dibandingkan kapitalisasi Saham JII pada akhir Desember 

2014 sebesar Rp1.944,53 triliun.
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Gambar 2.2. 

Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index Periode 2011 hingga 30 Desember 2015
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Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index Periode 2010 hingga 30 Desember 2015
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2.1.2. Perkembangan Sukuk 

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili 

bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan 

bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Dengan demikian, sukuk yang diterbitkan harus 

mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying aset). Keberadaan underlying aset ini 

memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat 

berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

a. Perkembangan Sukuk Negara

Sukuk Negara atau yang biasa disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan 

surat berharga dalam mata uang rupiah/valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan 

oleh Negara, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN. Aset yang digunakan dalam SBSN

adalah obyek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, yang mana 

dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
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Tabel 2.3.

Perkembangan Kapitalisasi Pasar Saham Syariah Tahun 2011-2015

Jakarta Islamic Index Indeks Harga Saham GabunganIndeks Saham Syariah Indonesia

2015 1.737.290,98 2.600.850,72 4.872.701,66

2014 1.944.531,70 2.946.892,79 5.228.043,48

2013 1.672.099,91 2.557.846,77 4.219.020,24

2012 1.671.004,23 2.451.334,37 4.126.994,93

2011 1.414.983,81 1.968.091,37 3.537.294,21

Tahun

Tabel 2.4.

Perbandingan Indeks Pasar Bursa Efek Indonesia untuk Periode Tahun 2011 – 30 Desember 2015

Jakarta Islamic Index Indeks Harga Saham GabunganIndeks Saham Syariah Indonesia

2015 603,35 145,06 4.593,01

2014 691,04 168,64 5.226,95

2013 585,11 143,71 4.274,18

2012 594,78 144,99 4.316,69

2011 537,03 125,36 3.821,99

Tahun



Dalam sukuk negara, terdapat pula Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah penempatan 

dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement, 

berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. 

SDHI ini tidak diperdagangkan dan jenis akad yang digunakan adalah Ijarah Al-Khadamat dengan 

underlying asset berupa jasa (services). 

Sampai dengan 30 Desember 2015, jumlah SBSN outstanding mencapai 48 SBSN dengan proporsi 

jumlah SBSN mencapai 30,97% dari 155 total jumlah surat berharga negara outstanding. Jika dilihat 

dari sisi nilai nominal, nilai SBSN outstanding mencapai Rp297,56 triliun dengan proporsi mencapai 

12,44% dari total jumlah surat berharga negara outstanding sebesar  Rp2.392,00 triliun.
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Rp. Triliun Jumlah

Grafik 2.4. 

Perkembangan Sukuk Negara Outstanding Tahun 2010-2015
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Tabel 2.5.

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding Tahun 2010-2015

Total Jumlah OutstandingNilai Outstanding (triliun)

2015 297,56 48

2014 206,10 42

2013 169,29 42

2012 124,44 36

2011 77,73 22

Tahun

Sumber: Outstanding Government Securities as of Desember 30, 2015. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Risiko Kementerian Keuangan. http://www.djppr.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.go.id/
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Tabel 2.6.

Sukuk Negara yang Diperdagangkan per 30 Desember 2015

First Issue Date CouponMaturity DateSeries Next Coupon Date OutstandingNo.

Zero Coupon (Denominasi dalam Rupiah)

1 SPNS04052016 05-Nov-2015 04-May-2016   Rp3.560.000.000.000,-

2 SPNS05022016 13-Aug-2015 05-Feb-2016   Rp960.000.000.000,-

3 SPNS07042016 08-Oct-2015 07-Apr-2016   Rp1.900.000.000.000,-

4 SPNS09032016 10-Sep-2015 09-Mar-2016   Rp1.255.000.000.000,-

5 SPNS15012016 02-Jul-2015 15-Jan-2016   Rp1.340.000.000.000,-

 Total Zero Coupon Rp9.015.000.000.000,-

First Issue Date CouponMaturity DateSeries Next Coupon Date OutstandingNo.

Fixed Coupon (Denominasi dalam Rupiah)

1. IFR0002 26-Aug-2008 15-Aug-2018 15-Feb-2016 11,95000% Rp 1.985.000.000.000,-

2. IFR0005 21-Jan-2010 15-Jan-2017 15-Jan-2016 9,00000% Rp 1.171.000.000.000,-

3. IFR0006 01-Apr-2010 15-Mar-2030 15-Mar-2016 10,25000% Rp 2.175.000.000.000,-

4. IFR0007 21-Jan-2010 15-Jan-2025 15-Jan-2016 10,25000% Rp 1.547.000.000.000,-

5. IFR0008 15-Apr-2010 15-Mar-2020 15-Mar-2016 8,80000% Rp 252.000.000.000,-

6. IFR0010 03-Mar-2011 15-Feb-2036 15-Feb-2016 10,00000% Rp 4.110.000.000.000,-

7. PBS001 16-Feb-2012 15-Feb-2018 15-Feb-2016 4,45000% Rp 6.725.000.000.000,-

8. PBS002 02-Feb-2012 15-Jan-2022 15-Jan-2016 5,45000% Rp 1.218.000.000.000,-

9. PBS003 02-Feb-2012 15-Jan-2027 15-Jan-2016 6,00000% Rp 3.786.000.000.000,-

10. PBS004 16-Feb-2012 15-Feb-2037 15-Feb-2016 6,10000% Rp 10.149.000.000.000,-

11. PBS005 02-May-2013 15-Apr-2043 15-Apr-2016 6,75000% Rp 9.934.000.000.000,-

12. PBS006 19-Sep-2013 15-Sep-2020 15-Mar-2016 8,25000% Rp 14.952.000.000.000,-

13. PBS007 29-Sep-2014 15-Sep-2040 15-Mar-2016 9,00000% Rp 7.525.000.000.000,-

14. PBS008 15-Jan-2015 15-Jun-2016 15-Jun-2016 7,00000% Rp 19.630.000.000.000,-

15. PBS009 30-Jul-2015 25-Jan-2018 25-Jan-2016 7,75000% Rp 7.805.000.000.000,-

16. PBS010 26-Oct-2015 25-Jan-2019 25-Jan-2016 8,62500% Rp 1.000.000.000.000,-

17. SR-005 27-Feb-2013 27-Feb-2016 27-Jan-2016 6,00000% Rp 14.968.875.000.000,-

18. SR-006 05-Mar-2014 05-Mar-2017 05-Jan-2016 8,75000% Rp 19.323.345.000.000,-

19. SR-007 11-Mar-2015 11-Mar-2018 11-Jan-2016 8,25000% Rp 21.965.035.000.000,-

Total Fixed Coupon Rp 150.221.255.000.000,-

Total Sukuk yang diperdagangkan per 30 Desember 2015  dalam Denominasi Rupiah Rp 159.236.255.000.000,-

First Issue Date CouponMaturity DateSeries Next Coupon Date OutstandingNo.

Zero Coupon (Denominasi dalam Rupiah)

1. SNI18 21-Nov-2011 21-Nov-2018 21-May-2016 4,00000% USD 1.000.000.000

2. SNI19 17-Sep-2013 15-Mar-2019 15-Mar-2016 6,12500% USD 1.500.000.000

3. SNI22 21-Nov-2012 21-Nov-2022 21-May-2016 3,30000% USD 1.000.000.000

4. SNI24 10-Sep-2014 10-Sep-2024 10-Mar-2016 4,35000% USD 1.500.000.000

5. SNI25 28-May-2015 28-May-2025 28-May-2016 4,32500% USD 2.000.000.000

Total Fixed Coupon USD 7.000.000.000

Total US Dollar Denominated* Rp 96.558.000.000.000 
*Kurs Rate 13,974.00



b. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama tahun 2015, terdapat penerbitan 16 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar 

Rp3.27 triliiun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 4 seri sukuk korporasi jatuh tempo 

dengan total nilai Rp484 miliar. Sampai dengan akhir Desember 2015, jumlah sukuk korporasi 

outstanding mencapai 47 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 11,35% dari 414 total jumlah 

sukuk dan obligasi korporasi outstanding. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi 

outstanding mencapai Rp9,90 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,95% dari total jumlah 

sukuk dan obligasi korporasi outstanding sebesar Rp250,60 triliun.
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Tanggal Terbit Jatuh TempoSeries Imbal Hasil OutstandingNo.

Fixed Coupon (Denominasi dalam Rupiah)

1. SDHI 2020C 03-Jan-2014 03-Jan-2020 8,30% Rp 3.000.000.000.000

2. SDHI-2016A 27-Apr-2012 27-Apr-2016 5,03% Rp 1.000.000.000.000

3. SDHI-2017A 21-Mar-2012 21-Mar-2017 5,16% Rp 2.000.000.000.000

4. SDHI-2018A 30-May-2012 30-May-2018 6,06% Rp 2.500.000.000.000

5. SDHI-2019A 21-Mar-2012 21-Mar-2019 5,46% Rp 3.000.000.000.000

6. SDHI-2019B 11-Feb-2014 11-Feb-2019 8,05% Rp 2.000.000.000.000

7. SDHI-2020A 27-Apr-2012 27-Apr-2020 5,79% Rp 1.500.000.000.000

8. SDHI-2020B 28-Jun-2012 28-Jun-2020 6,20% Rp 1.000.000.000.000

9. SDHI-2021A 11-Apr-2011 11-Apr-2021 8,00% Rp 2.000.000.000.000

10. SDHI-2021B 17-Oct-2011 17-Oct-2021 7,16% Rp 3.000.000.000.000

11. SDHI-2022A 21-Mar-2012 21-Mar-2022 5,91% Rp 3.342.000.000.000

12. SDHI-2022B 11-Feb-2014 11-Feb-2022 8,75% Rp 2.000.000.000.000

13. SDHI-2024A 11-Feb-2014 11-Feb-2024 9,04% Rp 2.000.000.000.000

14. SDHI-2029A 25-Mar-2014 25-Mar-2029 8,43% Rp 1.000.000.000.000

15. SDHI-2029B 13-Aug-2014 13-Aug-2029 8,62% Rp 2.855.000.000.000

16. SDHI2020D 29-Jun-2015 29-Jun-2020 8,20% Rp 1.000.000.000.000

17. SDHI2023A 04-Nov-2015 04-Nov-2023 8,82% Rp 1.500.000.000.000

18. SDHI2025A 08-Jul-2015 08-Jul-2025 8,30% Rp 2.000.000.000.000

19. SDHI 2020C 03-Jan-2014 03-Jan-2020 8,30% Rp 3.000.000.000.000

Total Fixed Coupon Rp 36.697.000.000.000

Total Sukuk yang diperdagangkan di Bursa dalam Denominasi Rupiah Rp 41.781.143.000.000

Tabel 2.7.

Sukuk Negara yang Tidak Diperdagangkan per 30 Desember 2015

First Issue Date CouponMaturity DateSeries Next Coupon Date OutstandingNo.

Zero Coupon

1. SPNSNT23022016 24-Nov-2015 23-Feb-2016   Rp 5.084.143.000.000

 Total Zero Coupon Rp 5.084.143.000.000



Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2015, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan 

telah mencapai 87 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp16,11 triliun. Ditinjau dari nilai 

nominal sukuk korporasi outstanding, sampai dengan akhir Desember 2015 yaitu sebesar Rp9,90 

triliun atau meningkat sebesar 39,19% dari nilai nominal akhir tahun 2014 yaitu sebesar Rp7,11 triliun.
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Miliar Rp Jumlah

Grafik 2.5. 

Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk korporasi Outstanding 
Tahun 2010 sampai dengan 2015
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Tabel 2.8.

Akumulasi Penerbitan Sukuk korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding

Total Nilai (Rpmiliar) Total JumlahTotal Jumlah

2015 16.228 87 9.902 47

2014 12.872,0 71 7.114,0 35

2013 11.949,0 64 7.562,0 36

2012 9.745,0 54 6.892,0 32

2011 7.870,0 48 5.885,0 31

Tahun Total Nilai (Rpmiliar)

Akumulasi Penerbitan Sukuk Sukuk Outstanding



2.1.3. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi 

dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau 

instrumen syariah lainnya.

Selama tahun 2015 terdapat 20 reksa dana syariah efektif terbit, sementara itu, pada periode yang sama, 

terdapat 1 reksa dana syariah efektif bubar yaitu Millenium Equity Syariah. Secara kumulatif sampai 

dengan 31 Desember 2015 terdapat 93 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan 

total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 8,52% dari total 1.091 reksa dana 

aktif.
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Grafik 2.6. 

Proporsi Sukuk Korporasi Outstanding Periode 31 Desember 2015
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Tabel 2.9.

Proporsi Reksa dana syariah selama tahun 2011 – 2015

Reksa dana 
syariah

Reksa dana 
Total

2015 93 998 1.091 8,52% 11.019,43 260.949,57 271.969,00 4,05%

2014 74 820 894 8,31% 11.236,00 230.225,59 241.462,09 4,65%

2013 65 758 823 7,90% 9.432,19 183.112,33 192.544,52 4,90%

2012 58 696 754 7,69% 8.050,07 204.541,97 212.592,04 3,79%

2011 50 596 646 7,74% 5.564,79 162.672,10 168.236,89 3,31%

Tahun
%

Perbandingan Jumlah reksa dana Perbandingan NAB (Rp Miliar)

Reksa dana 
Konvensional

Reksa dana 
syariah

Reksa dana 
Total

Reksa dana 
Konvensional

%



Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada 31 Desember 2015 mencapai 

Rp11,01 triliun, menurun 1,93% dari NAB akhir tahun 2014 yang berjumlah Rp11,24 triliun. Apabila 

dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp260,95 triliun maka proporsi NAB 

reksa dana syariah mencapai 4,05% dari total NAB reksa dana aktif.

Bab 2. Pasar Modal Syariah86

Grafik 2.7. 

Perkembangan reksa dana syariah Tahun 2010-2015
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Gambar 2.4. 

Proporsi Reksa dana syariah dan Reksa dana Konvensional untuk 30 Desember 2015
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Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 7 (tujuh) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah 

Campuran, ETF, Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham dan Terproteksi. Berdasarkan jenisnya, 

reksa dana syariah yang memiliki proporsi terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 32,26%, 

diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 20,43% dan Reksa Dana Syariah sebesar 

Campuran sebesar 19,35%.
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Grafik 2.8. 

Jumlah Reksa dana syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2015
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Grafik 2.9. 

Proposi NAB Reksa dana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2015



Dilihat dari nilai redemption, total redemption reksa dana syariah pada 30 Desember 2015 sebesar 

Rp7,17 miliar atau 0,75% dari total redemption reksa dana sebesar Rp945,585 miliar. Sedangkan 

subscription reksa dana syariah pada periode yang sama sebesar Rp6,63 miliar atau 0,75% dari total 

redemption reksa dana sebesar Rp1.731,38 miliar.

2.2. Perkembangan Jasa Syariah Di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di pasar modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman 

dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam penerbitan efek 

tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, 

dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan akhir tahun 2015, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai 

jasa layanan syariah meliputi:

a. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 32 Manajer Investasi.

b. Terdapat 3 Pihak Penerbit DES yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit 

DES yaitu PT CIMB Principal Aset Management, PT Manulife Aset Management Indonesia dan PT 

BNP Paribas Investment Partners. 

c. Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah 

berjumlah 11 bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank CIMB Niaga, Bank DBS Indonesia, 

Bank Danamon, Bank Permata, BII, BNI, BRI dan Standard Chartered Bank. 

d. Terdapat 2 pihak yang menjadi administrator rekening syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan 

PT BCA Syariah.

Selain jasa syariah di pasar modal di atas, pada tahun 2015 terdapat 10 perusahaan sekuritas yang 

terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. Adapun 10 perusahaan sekuritas yang menjadi 

penjamin emisi tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Danareksa 

Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT 

Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, PT Indo Premirer Securities, PT Standard Chartered 

Securities Indonesia dan PT BNI Securities. Selain penjamin emisi sukuk, terdapat juga 4 bank yang 

menjadi wali amanat dalam penerbitan sukuk selama tahun 2015. Bank-bank tersebut yaitu PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT Bank Negara 

Indonesia Tbk.
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2.3. Program Kerja Pasar Modal Syariah Selama Tahun 2015

2.3.1. Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah

Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah mempunyai tugas pokok melakukan pengkajian 

dan pengembangan kebijakan serta penyusunan rancangan peraturan terkait akad serta infrastruktur 

Pasar Modal Syariah dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal. Di tahun 

2015, pada tanggal 10 November 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan 6 (enam) Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang terkait dengan pasar modal syariah. Peraturan tersebut merupakan 

penyempurnaan dari Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 yang dibagi menjadi jadi 5 (lima) aturan 

tersendiri dan ditambah dengan 1 (satu) aturan baru mengenai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). 

Penerbitan peraturan tersebut bertujuan memperbesar pangsa pasar produk syariah di pasar modal, 

sekaligus memperkuat daya saing melalui relaksasi pengaturan dan pengembangan produk baru, serta 

memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan pasar. Manfaat yang diharapkan dengan adanya 

penerbitan peraturan tersebut adalah:

• Memberikan alternatif bagi dunia usaha baik skala besar maupun UKM untuk memperoleh pendanaan 

di pasar modal melalui penerbitan efek syariah dengan berbagai variasi.

• Membuka peluang investasi bagi investor secara umum dan khususnya bagi investor yang memiliki 

preferensi syariah.

• Memberikan pengakuan ahli syariah untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian nasihat 

dalam produk dan jasa syariah di pasar modal.

a) Peraturan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Penerbitan POJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ditujukan 

untuk memperkuat pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar 

modal, keberadaan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-

prinsip syariah baik pada saat penerbitan maupun secara berkelanjutan, serta kewajiban pelaporan 

kepada OJK bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal terkait pemenuhan prinsip 

syariah. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan di pasar modal syariah dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pasar modal syariah.

b) Peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah 

atau Perusahaan Publik Syariah

Penerbitan POJK No.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa 

Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik ini antara lain dimaksudkan untuk mempertegas
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pengaturan mengenai perubahan kegiatan dari emiten non syariah menjadi emiten syariah, termasuk 

pengaturan mekanisme RUPS. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

terhadap proses perubahan kegiatan usaha menjadi emiten syariah. Selain itu, dengan diaturnya 

Ahli Syariah Pasar Modal sebagai Dewan Pengawas Syariah di Emiten atau Perusahaan Publik 

Syariah, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar atas efek syariah berupa saham yang 

diterbitkannya.

c) Peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

Salah satu hal yang diatur dalam POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan 

Sukuk ini adalah pengaturan terkait penyederhanaan dokumen pendaftaran bagi emiten yang akan 

menerbitkan sukuk. POJK ini diharapkan dapat meringankan beban emiten tanpa mengurangi kualitas 

informasi. Selain itu juga diatur mengenai kewajiban Ahli Syariah Pasar Modal sebagai Tim Ahli 

Syariah untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan oleh emiten. 

Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor syariah 

dalam berinvestasi di sukuk. Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban investor dalam 

perjanjian perwaliamanatan sukuk diharapkan dapat meningkatkan perlindungan pada investor.

d) Peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Salah satu hal yang diatur dalam POJK No.19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan 

Reksa Dana Syariah ini adalah mengenai relaksasi pengaturan batasan portofolio efek reksa dana 

syariah dari 10% menjadi 20% pada satu efek syariah. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan 

solusi bagi Manajer Investasi reksa dana syariah untuk memenuhi pilihan efek syariah dalam portofolio 

yang saat ini masih terbatas jumlahnya. 

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai adanya 2 (dua) jenis produk reksa dana syariah 

yang baru, yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri dan Reksa Dana Syariah 

Berbasis Sukuk. Adanya Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri diharapkan dapat 

memberikan alternatif bagi para pemodal untuk melakukan diversifikasi sekaligus mengkanalisasi 

para pemodal yang selama ini melakukan investasi langsung di luar negeri. Reksa Dana Syariah ini 

diharapkan dapat menjembatani  pemodal asing untuk dapat memanfaatkan Manajer Investasi lokal 

untuk melakukan investasi pada efek luar negeri. Sedangkan adanya Reksa Dana Syariah Berbasis 

Sukuk dapat digunakan dalam rangka mempertemukan potensi pemodal baik institusi maupun ritel 

dengan pihak yang membutuhkan pendanaan, baik dalam skala ekonomi besar maupun bagi Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat karena ditawarkan melalui 

Penawaran Umum.
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e) Peraturan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

POJK No.20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah ini 

menyempurnakan regulasi terkait Efek Beragun Aset Syariah yang telah ada sebelumnya, sehingga 

terdapat regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif guna meningkatkan kepastian 

hukum baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

f) Naskah Akademik Dana Investasi Real Estat Syariah

Pada tahun 2015, OJK telah menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan pengaturan 

Dana Investasi Real Estat Syariah. Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah untuk memperoleh 

argumen mengenai urgensi pengembangan produk DIRE Syariah dalam rangka pengembangan 

produk syariah dan diversifikasi produk investasi di Industri Pasar Modal Indonesia; urgensi pengaturan 

DIRE Syariah di Industri Pasar Modal Indonesia; dan pokok-pokok yang harus diatur dalam DIRE 

Syariah. Kegunaan dari naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi akademis dalam 

rangka penyusunan substansi pengaturan DIRE Syariah. Pokok-pokok pengaturan pada DIRE 

Syariah tersebut mencakup ketentuan umum, penerbitan dan pengelolaan DIRE Syariah, pelaporan, 

pembubaran DIRE Syariah, sanksi, serta ketentuan penutup. Hal-hal spesifik terkait kesyariahan 

yang perlu diatur antara lain mengenai batasan investasi, pembersihan harta non-halal (cleansing), 

dan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS).

g) Naskah Akademik Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan Bagi Wajib Bayar di Sektor 

Pasar Modal Syariah

Penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan bagi wajib bayar di sektor pasar modal syariah 

merupakan salah satu upaya dalam mengakselerasi pertumbuhan produk syariah di pasar modal. 

Tujuan disusunnya naskah akademis ini adalah untuk memberikan landasan argumentasi mengenai 

usulan insentif berupa penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan OJK dalam rangka pengembangan 

industri pasar modal syariah pada khususnya dan industri keuangan syariah pada umumnya.

h) Kajian Terkait Saham Syariah

Kajian terkait saham syariah bertujuan untuk mengetahui pengaruh utang berbasis bunga terhadap 

kinerja perusahaan yang sahamnya masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) maupun tidak masuk  

DES dan juga untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan yang sahamnya masuk DES lebih baik 

daripada kinerja perusahaan yang sahamnya tidak masuk DES.
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i) Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Sukuk

Berdasarkan tren pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia, sukuk korporasi belum menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan. Kajian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi minat dalam penerbitan sukuk dan yang mempengaruhi minat dalam berinvestasi di 

sukuk. Selain itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan 

sukuk dari sisi penawaran dan permintaan. 

j) Kajian Pembiayaan Transaksi Marjin Berbasis Syariah

Kajian pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah merupakan salah satu upaya OJK dalam 

memberikan dukungan infrastruktur pasar modal syariah khususnya dalam mendorong transaksi 

efek syariah di pasar sekunder. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan positif saham syariah 

dari tahun ke tahun yang mencapai lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham yang diterbitkan di 

pasar modal Indonesia. Adanya Sistem Online Trading Syariah (SOTS) memberikan kemudahan 

bagi investor dalam mentransaksikan efek syariah. Selain pertumbuhan saham syariah, hal yang 

melatarbelakangi kajian ini adalah adanya larangan pembiayaan transaksi marjin yang berlaku saat 

ini dikarenakan masih berbasis bunga. 

Kajian pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan 

pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah, mengidentifikasi akad syariah yang dapat digunakan 

dalam pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur 

dalam pelaksanaan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah.

k) Kajian Terkait Perbandingan Regulasi di Pasar Modal Syariah dengan Standar Internasional 

Kajian terkait perbandingan regulasi di pasar modal syariah dengan standar internasional dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi perbedaan pengaturan dan model pengawasan kesyariahan yang diatur dalam 

standar yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dan peraturan OJK khususnya 

yang terkait dengan pasar modal syariah. Selanjutnya, perbedaan pengaturan tersebut dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi atas penyesuaian peraturan OJK atau penyesuaian standar IFSB. Kajian ini 

dilakukan dengan melakukan penelaahan atas standar IFSB dan peraturan OJK terkait dengan pasar 

modal syariah dengan menggunakan checklist.
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2.3.2. Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah

Bagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah mempunyai tugas pokok 

melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka pengembangan lembaga dan 

profesi penunjang di Pasar Modal Syariah, serta menyusun kebijakan pengembangan dan rancangan 

peraturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah. Salah satu produk yang 

dihasilkan selama tahun 2015 adalah Peraturan mengenai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang 

diterbitkan bersamaan dengan penyempurnaan peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13.

a) Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal

POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal termasuk peraturan yang baru yang 

belum pernah diatur sebelumnya. POJK ini mengatur mengenai Ahli Syariah Pasar Modal yang dapat 

bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) 

penerbitan efek syariah, serta pengaturan kualifikasi dan kompetensi Ahli Syariah Pasar Modal. POJK 

ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas DPS dan TAS sebagai pelaku 

pasar modal syariah serta mendorong upaya pengembangan industri pasar modal syariah di tanah 

air. Selain itu dengan diterbitkannya peraturan yang baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal.

b) Naskah Akademik Pengaturan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai 

Manajer Investasi Syariah di Pasar Modal

Pada tahun 2015, OJK telah menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan pengaturan 

perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah di pasar modal. 

Penyusunan naskah akademis tersebut bertujuan untuk menyiapkan kerangka regulasi yang mendukung 

penguatan pengaturan, serta dapat mengidentifikasi pokok-pokok pengaturan pada Manajer Investasi 

Syariah.

c) Kajian Perpajakan atas Efek Syariah di Pasar Modal Indonesia

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sebagian besar pelaku pasar dan investor di pasar 

modal yang masih menganggap belum terdapat kejelasan dan ketegasan regulasi perpajakan atas 

efek syariah di Indonesia. Kehawatiran terhadap permasalahan perpajakan tersebut menjadi salah 

satu alasan keengganan sebagian besar pelaku pasar dan investor terutama calon emiten untuk 

menerbitkan efek syariah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan usahanya. Hal ini menyebabkan 

rendahnya tingkat pertumbuhan penerbitan efek syariah di Indonesia.
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Kajian perpajakan atas efek syariah ini dimaksudkan untuk memahami dan mengidentifikasi 

permasalahan dalam praktik perpajakan atas efek syariah yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara membandingkan praktik-praktik perpajakan atas efek syariah di beberapa 

negara. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi OJK dan pihak lain yang 

terkait dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah 

di Indonesia.

d) Kajian Penerapan Prinsip Syariah pada Wali Amanat di Pasar Modal 

Peran Wali Amanat sangat penting dalam penerbitan sukuk. Kompetensi dan independensi Wali 

Amanat dalam memastikan kesyariahan sukuk dalam fungsinya mewakili investor sangat diperlukan. 

Kompetensi Wali Amanat seharusnya juga mencakup kompetensi di bidang kesyariahan dalam rangka 

memenuhi sekaligus menjaga pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Kompetensi tersebut dapat 

dilihat dari aspek kelembagaan Wali Amanat. 

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang 

pentingnya penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat di pasar modal. Disamping itu, kajian ini 

diharapkan dapat memberikan landasan bagi regulator dalam mengambil kebijakan dan menyusun 

regulasi terhadap penerapan prinsip syariah pada Wali Amanat.

e) Kajian Literasi, Persepsi, Utilitas, dan Preferensi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah 

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS) 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal syariah guna meningkatkan 

market share produk pasar modal syariah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi 

pasar modal syariah. Namun demikian, sosialisasi yang telah dilakukan belum berdampak signifikan 

kepada peningkatan market share produk pasar modal syariah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu survei untuk mendapatkan informasi terkait literasi, persepsi, utilitas, 

dan preferensi masyarakat terhadap pasar modal syariah, serta kendala yang dihadapi masyarakat 

dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Diharapkan informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam 

melakukan sosialisasi pasar modal syariah yang tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2015, OJK telah menyelesaikan Kajian Literasi, Persepsi, 

Utilitas, dan Preferensi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi terkait literasi, persepsi, utilitas, dan preferensi masyarakat terhadap pasar modal syariah, 

serta kendala yang dihadapi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Informasi tersebut
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diperoleh melalui survei di 6 (enam) kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan 

Makassar) selama ± 3 bulan (Maret-Mei 2015) dengan berkoordinasi dengan Kantor Regional OJK 

dan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) setempat yang melibatkan 897 responden. 

Adapun hasil survei dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.10.

Tingkat Literasi, Persepsi dan Preferensi terhadap Produk Pasar Modal Syariah

6 Kota SurabayaJakartaTingkat Bandung Medan

Tingkat Literasi dan Utilitas Pasa Modal Syariah

Literasi 26,98% 29,47% 26,67% 21,38% 15,00% 39,39% 28,00%

Utilitas 1,56% 1,57% 0,83% 1,26% 2,00% 1,01% 3,00%

Semarang Makassar

Persepsi terhadap Pasar Modal Syariah

Mayoritas (±70%) masyarakat di 6 (enam) kota memiliki persepsi yang positif dan setuju dengan pernyataan yang 
mendukung pengembangan pasar modal syariah.

Tingkat Preferensi Pasar Modal Syariah

90% Masyarakat di 6 (enam) kota yang pernah berinvestasi baik di pasar modal syariah maupun konvensional, lebih 
memilih berinvestasi di pasar modal syariah. Alasan yang mendasari hal tersebut dan paling banyak dipilih adalah karena 
pasar modal syariah dikelola oleh pihak yang amanah, hal ini selaras dengan tagline Pasar Modal Syariah “Berinvestasi 
yang Amanah”.

Tabel 2.11.

Strategi Peningkatan Literasi Pasar Modal Syariah Dikaitkan dengan Literasi Masyarakat 
terhadap Industri Keuangan Lain

Surabaya JakartaKota Bandung Medan

1. Pemilihan Urutan Prioritas Kota

Tingkat Literasi PMS 15,00 % 21,38 % 26,67 % 28,00 % 29,47 % 39,39 %

Tingkat Literasi Cara Investasi di PMS 5,00 % 6,29 % 7,50 % 9,00 % 12,54 % 4,04 %

Semarang Makassar

Industri Keuangan Persentase

2. Target Penyuluhan (Urutan Prioritas)

Tingkat Literasi Masyarakat yang telah Terliterasi di Pasar Modal Syariah terhadap Industri Keuangan Lain

Jumlah Responden

Bank 231 96,65%

Pasar Modal 212 88,70%

Asuransi 201 84,10%

Pegadaian 194 81,17%

Perusahaan Pembiayaan 144 60,25%

Dana Pensiun 135 56,49



Tabel 2.11 Menunjukkan mayoritas masyarakat di 6 (enam) kota yang terliterasi pasar modal syariah 

juga telah terliterasi di perbankan dengan tingkat literasi sebesar 96,65%. Selanjutnya sebesar 88,70% 

masyarakat yang telah terliterasi pasar modal syariah juga terliterasi pasar modal konvensional. 

Dari hasil kajian tersebut, dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan utilitas pasar modal 

syariah perlu ditinjau terlebih dahulu kota-kota beserta tingkat utilitas pasar modal syariahnya. Semakin 

rendah tingkat utilitas pasar modal syariah suatu kota, maka kota tersebut menjadi prioritas untuk 

diadakan sosialisasi. Berdasarkan hasil survei, Kota Bandung merupakan kota dengan tingkat utilitas 

terendah sehingga layak untuk dijadikan prioritas untuk diadakan sosialisasi (Tabel 2.12). Setelah 

Kota Bandung, Kota Medan merupakan kota kedua dengan tingkat utilitas terendah, namun jika dilihat 

keterkaitan dengan tingkat literasinya, Kota Medan memiliki potensi yang besar untuk diadakan 

sosialisasi. Hal ini didukung dengan tingkat literasi pasar modal syariah di Kota Medan yang merupakan 

kota dengan tingkat literasi tertinggi diantara 6 kota lainnya (Tabel 2.12).
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Tabel 2.12.

Strategi Peningkatan Utilitas Pasar Modal Syariah Dikaitkan dengan Literasi Masyarakat 
terhadap Industri Keuangan Lain

Bandung SemarangKota Surabaya Makassar

Tingkat Utilitas PM 1,01 % 0,83 % 1,26 % 1,57 % 2,00 % 3,00 %

Medan Jakarta

Industri Keuangan Persentase

2. Target Penyuluhan (Urutan Prioritas)

Tingkat Literasi Masyarakat yang telah Terliterasi di Pasar Modal Syariah terhadap Industri Keuangan Lain

Jumlah Responden

Bank 12 85,71 %

Pasar Modal 11 78,57 %

Asuransi 9 64,29 %

Perusahaan Pembiayaan 8 57,14 %

Dana Pensiun 6 42,86 %

Pegadaian 5 35,71 %

Surabaya JakartaKota Bandung Medan

Tingkat Literasi PMS 15,00 % 21,38 % 26,67 % 28,00 % 29,47 % 39,39 %

Tingkat Literasi Cara Investasi di PMS 5,00 % 6,29 % 7,50 % 9,00 % 12,54 % 4,04 %

Semarang Makassar



Selain itu, salah satu alasan kota Medan memiliki tingkat utilitas yang rendah adalah karena tingkat 

literasi cara berinvestasi di pasar modal syariah di Kota Medan adalah yang terendah. Sehingga 

dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan utilitas pasar modal syariah, Kota Medan dapat 

dijadikan prioritas utama dengan menyampaikan materi sosialisasi berupa “cara berinvestasi di pasar 

modal syariah”. Setelah Kota Medan, Bandung, Surabaya, Jakarta, Semarang dan Makassar berturut-

turut dapat dijadikan prioritas dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan utilitas pasar 

modal syariah. 

2.3.3. Sosialisasi dan Informasi Pasar Modal Syariah

a) Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Selain melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi maupun lembaga-lembaga terkait, OJK 

juga melakukan berbagai kegiatan workshop yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku 

pasar dan masyarakat akan produk dan jasa pasar modal syariah, sebagai wujud atas recycling 

pungutan kepada pelaku di industri jasa keuangan. Adapun berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh 

DPMS, yaitu:

• Workshop Pasar Modal Syariah

Adapun workshop yang telah dilakukan antara lain workshop mengenai penerbitan Sukuk bagi 

Emiten dan Perusahaan Publik, Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek dan 

workshop terkait penerbitan Reksa Dana Syariah bagi manajer investasi, Bank Kustodian serta 

Agen Penjual Reksa Dana (APERD). Selain itu, OJK juga telah melaksanakan workshop kepada 

beberapa elemen masyarakat seperti Dosen di Fakultas Ekonomi se-Jabodetabek, Guru tingkat 

SMA/Sederajat di Jakarta. 

• Sosialisasi ke Institusi Pendidikan 

Dari tahun ke tahun Direktorat Pasar Modal Syariah rutin melakukan sosialisasi kepada institusi 

pendidikan baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Pada tahun 2015 ini, sosialiasi diadakan ke 

universitas dan pondok pesantren di kota Balikpapan, Palu, Tuban, Jombang dan Bandung. 

Adapun universitas dan pondok pesantren tersebut antara lain Universitas Balikpapan dan Pondok 

Pesantren Al-Hidayatullah, Balikpapan, SMA IT As-Syakur Al-Marzuki Bojonegoro dan Universitas 

PGRI Tuban, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 

Universitas Tadulako dan Pesantren Alkhairaat Palu, Pesantren Daarut-Tauhid Bandung, Universitas 

Indonesia, Universitas Islam '45 Bekasi dan Universitas Islam Bandung.
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• Sekolah Pasar Modal Syariah dengan SRO, DSN-MUI dan lembaga-lembaga terkait

Selama tahun 2015, Pasar Modal Syariah telah mengadakan berbagai sosialisasi baik di Jakarta 

maupun di daerah. Sosialiasasi yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini Direktorat Pasar Modal 

Syariah dilakukan baik sendiri maupun bekerjasama dengan SRO yang terdiri dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia 

(KPEI) dan DSN-MUI serta beberapa organisasi lain seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). 

Sosialisasi yang dilakukan bersama-sama ini dalam rangka peningkatan awareness dan utilization 

masyarakat terhadap pasar modal syariah dan produk-produk di dalamnya. 

Pada 2015 ini, telah dilakukan SPMS sebanyak 10 gelombang baik level 1 maupun level 2, dengan 

jumlah peserta sekitar 1.300 peserta. SPMS diselenggarakan atas kerja sama antara BEI, OJK, 

KPEI, KSEI, DSN-MUI, PT Indopremier Securities, PT BNI Securities, PT Panin Sekuritas, PT 

Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT Samuel Aset Management dan PT Panin 

Aset Management. 

Selain SPMS reguler yang dilakukan di Jakarta, SPMS juga dilakukan di beberapa kota lainnya. 

Seperti SPMS yang dilakukan di Surabaya pada 19-20 September 2015. SPMS ini bekerja sama 

dengan beberapa organisasi terkait seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Forum 

Silaturahim dan Studi Ekonomi Islam (FoSSEI). Selain kerja sama dengan MES dan FoSSEI, 

SPMS juga diajarkan pada PPL Akuntan.

Di tahun 2015 ini, juga terdapat media sosialisasi baru yaitu video pasar modal syariah yang 

didalamnya menjelaskan cara berinvestasi di pasar modal syariah dan produk-produk pasar modal 

syariah.

• Sosialisasi kepada Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah

Selama tahun 2015, Direktorat Pasar Modal Syariah melakukan serangkaian kegiatan peningkatan 

awareness dan utilitas pasar modal syariah kepada 2 (dua) organisasi masyarakat Islam terbesar 

di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kerja sama dengan Muhammadiyah 

dilakukan pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2015 di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diisi dengan 

rangkaian kegiatan sosialisasi kepada pengurus Muhammadiyah, guru dan dosen, serta mahasiswa 

dan masyarakat. Selain itu, kegiatan bersama Muhammadiyah diisi juga dengan pemberian 

beasiswa investasi, pertemuan akbar dengan pengurus Muhammadiyah serta pelaksanaan bazar 

keuangan syariah dalam acara pra muktamar Muhammadiyah di Lapangan Sleman.

Selanjutnya, kerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dilakukan pada 18 – 20 September 2015 

di Yogyakarta. Kegiatan dengan NU tersebut diisi dengan penyuluhan akbar kepada pengurus
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Nadhlatul Ulama wilayah Yogyakarta, bazar keuangan syariah serta pelaksanaan Training of 

Trainers (ToT) kepada pengurus LKK NU. Hasil dari pelaksanaan ToT tersebut, kami mendapat 

informasi bahwa para kader juga melakukan penyuluhan kepada masing-masing komunitasnya 

serta mendapatkan cukup banyak pengurus yang mulai berinvestasi di pasar modal syariah.

• Jakarta British Embassy

Di tahun 2015, DPMS juga melakukan kerjasama dengan Jakarta British Embassy yang ditujukan 

untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. Bentuk kerjasama ini antara lain berupa 

workshop dan benchmarking. Pada tanggal 30 Juni 2015, Lord Mayer City of London melakukan 

kunjungan ke OJK. Pada saat yang sama, OJK bekerja sama dengan Jakarta British Embassy 

menyelenggarakan workshop sukuk yang dihadiri oleh pelaku pasar dan regulator pasar modal 

terkait. Selanjutnya, pada tanggal 17 – 20 November 2015, DPMS mengirimkan perwakilan untuk 

mengikuti benchmarking keuangan syariah di London. Dalam kegiatan benchmarking tersebut, 

dilakukan pembahasan mengenai pengembangan keuangan syariah yang dilakukan oleh pemerintah 

Inggris dan strategi-strategi yang dilakukannya.

Selain itu, juga dilakukan pertemuan dengan Bank Sentral yang berada di Inggris, yaitu Bank of 

England yang membahas mengenai pengembangan regulasi untuk industri keuangan syariah 

yang dilakukan di UK. Selain pertemuan tersebut juga dilakukan pertemuan dengan The CityUK 

yang merupakan representasi dari industri keuangan dan profesi terkait yang berbasis di UK. The 

CityUK merupakan perpanjangan tangan dari industri keuangan yang bertugas memberikan 

masukan bagi pemerintah UK dalam pengembangan kebijakan ekonomi di UK. Dalam kesempatan 

tersebut, OJK juga memaparkan perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan apa saja 

yang dilakukan OJK dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

b) Peluncuran Logo dan Tagline Pasar Modal Syariah, Roadmap Pasar Modal Syariah, dan Video 

Pasar Modal Syariah

• Logo dan Tagline Pasar Modal Syariah
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Pasar Modal syariah diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam pembiayaan pembangunan. 

Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tanggal 5 Mei 2015 bertempat di Hotel Indonesia Kempinski 

Jakarta, OJK meluncurkan logo dan tagline, Roadmap Pasar Modal Syariah serta video pasar 

modal syariah. 

Logo pasar modal syariah merupakan identitas visual bagi industri pasar modal syariah di Indonesia. 

Konsep logo pasar modal syariah terinspirasi semburan air mancur yang memiliki filosofi kesejahteraan 

dan kemakmuran yang dibagikan secara adil dan merata. Hal ini relevan untuk mengekspresikan 

konsep pasar modal, dimana investor menanamkan modalnya guna memberikan manfaat bagi 

pengembangan ekonomi dan kemudian investor mendapatkan hasil di masa mendatang. Selain 

bentuk air mancur, tiga bentuk menjulang ke atas juga bisa dilihat sebagai bentuk tangan yang 

membuka ke atas, bentuk ini dapat merepresentasikan sukacita, senantiasa bersyukur dan 

kebersamaan.

OJK juga telah menetapkan tagline pasar modal syariah yaitu “Berinvestasi yang Amanah”.  

Melalui tagline ini diharapkan kegiatan dan produk-produk investasi di pasar modal syariah tidak 

hanya memiliki legalitas yang jelas tetapi juga dikelola sesuai amanah. Di samping itu, kata 

“amanah” mencerminkan komitmen seluruh pelaku industri untuk memegang teguh kepercayaan 

yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap pasar modal syariah. Logo dan tagline pasar modal 

syariah ini didapatkan melalui sebuah proses berupa kegiatan lomba logo dan tagline pasar modal 

syariah yang berhasil mengumpulkan 1.151 logo dan tagline. 

• Roadmap Pasar Modal Syariah

Roadmap Pasar Modal Syariah diperlukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan pasar modal 

syariah di Indonesia. Penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah ini dilatarbelakangi oleh masih 

relatif kecilnya pangsa pasar produk syariah dibandingkan dengan potensi yang ada di Indonesia. 

Dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 ini tertuang lima hal utama yang merupakan 

arah pengembangan pasar modal syariah lima tahun kedepan, yaitu:

1. Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah.

Penguatan pengaturan atas produk, lembaga dan profesi terkait pasar modal syariah ini menjadi 

hal penting untuk menjadi landasan pengembangan pasar modal syariah 5 (lima) tahun ke 

depan. Kredibilitas industri bergantung pada implementasi kongkret yang mencakup program 

memperkuat kerangka hukum dalam rangka penerbitan dan transaksi efek syariah, memperkuat 

peran lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pelaku pasar lainnya, relaksasi aturan 

dan pemberian insentif dan kepastian hukum untuk membantu membangun kepercayaan 

pemodal terhadap industri pasar modal syariah.
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2. Peningkatan supply dan demand atas produk dan jasa pasar modal syariah.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah diperlukan peningkatan supply 

dan demand atas produk dan jasa pasar modal syariah. Salah satu tantangan dalam industri 

pasar modal syariah adalah masih rendahnya tingkat likuiditas produk syariah. Untuk itu, 

peningkatan jumlah dan variasi dari sisi supply produk pasar modal syariah, baik dari emiten 

seperti lebih banyak sukuk yang diterbitkan atau manajer investasi seperti lebih banyak jumlah 

dan jenis reksa dana syariah yang diterbitkan, merupakan jawaban atas tantangan tersebut. 

Selain itu, peningkatan dari sisi supply perlu diiringi dengan peningkatan dari sisi demand, 

yaitu peningkatan jumlah investor, baik investor institusi maupun ritel.

3. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah.

Sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor kunci pasar modal 

syariah dalam pengembangan ke depan. Berkembangnya industri pasar modal syariah tergantung 

dari peran aktif dan kontribusi sumber daya manusia yang berkualitas dari para pelaku pasar. 

Program peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang pasar modal syariah 

sangat relevan saat ini dan di masa mendatang. Disamping itu, peranan teknologi informasi 

merupakan hal penting untuk mendukung penyebaran informasi ke semua pelaku pasar dan 

masyarakat, serta untuk  mendukung fungsi pengawasan.

4. Promosi dan edukasi pasar modal syariah.

Masih kecilnya pangsa pasar industri jasa keuangan syariah khususnya pasar modal syariah, 

dikarenakan masih rendahnya jumlah issuers dan investor yang diakibatkan oleh kurangnya 

pemahaman pelaku dan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman pelaku dan masyarakat 

atas pasar modal syariah diperlukan program promosi dan edukasi yang lebih efektif, masif, 

dan berkesinambungan.

5. Sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah dengan pihak terkait.

Salah satu faktor keberhasilan pengembangan pasar modal syariah adalah terjalinnya koordinasi 

dengan pihak terkait untuk menciptakan sinergi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan 

pasar modal syariah secara optimal. Koordinasi dan sinergi kebijakan khususnya dengan 

pemerintah sangat penting dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini 

dihadapi dalam rangka mengembangkan industri pasar modal syariah.
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• Video Pasar Modal Syariah

Selain peluncuran logo dan tagline serta Roadmap Pasar Modal Syariah, OJK juga meluncurkan 

dua video pasar modal syariah, yakni video tematik berinvestasi secara syariah dan video animasi 

terkait penjelasan konsep pasar modal syariah. Diharapkan dengan hadirnya dua video tersebut 

penyebaran edukasi kepada masyarakat lebih cepat sehingga pemahaman masyarakat terhadap 

pasar modal.
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3.1. Perkembangan IKNB Syariah

Industri keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi Perusahaan Perasuransian 

Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus. 

Perusahaan perasuransian syariah terdiri dari perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan 

perusahaan pialang asuransi. Untuk lembaga pembiayaan syariah terdiri dari perusahaan pembiayaan, 

perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sedangkan untuk lembaga 

keuangan syariah khusus yang saat ini diawasi oleh OJK yaitu perusahaan penjaminan, perusahaan 

pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor indonesia dan lembaga keuangan mikro. Untuk industri dana 

pensiun, secara legalitasnya saat ini belum terdapat entitas dana pensiun syariah. Namun demikian, 

OJK sedang mempersiapkan konsep pengaturan dan pengembangan dana pensiun syariah.

Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir 2015 adalah 112 entitas, berasal dari 55 

Perusahaan Perasuransian Syariah, 46 Lembaga Pembiayaan Syariah (40 perusahaan pembiayaan 

dan 6 perusahaan modal ventura), 6 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, 

pegadaian serta LPEI) dan 5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sementara nilai aset IKNB syariah 

pada posisi 31 Desember 2015 menunjukkan sebesar Rp65,06 triliun.

INDUSTRI KEUANGAN 
NON-BANK SYARIAH

BAB

3

Tabel 3.1.

Entitas IKNB Syariah Tahun 2011 – 2015

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Perusahaan Perasuransian Syariah 43 45 49 49 55

Perusahaan Pembiayaan Syariah 14 34 44 44 40

Perusahaan Modal Ventura Syariah - - 4 4 6

Perusahaan Penjaminan Syariah - - 2 3 4

Total Pelaku IKNB Syariah (1) 57 79 99 100 105

PT Pegadaian (Persero) 1 1 1 1 1

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 1 1 1 1 1

Lembaga Keuangan Mikro Syariah - - - - 5

Total Pelaku IKNB Syariah (2) 59 81 101 102 112

Tingkat Pertumbuhan (yoy) 1,72% 37,29% 24,69% 0,99% 9,80%



Berdasarkan tabel di atas, secara umum IKNB Syariah di tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang 

cukup baik, baik dilihat dari jumlah pelaku maupun jumlah aset. Dibandingkan dengan akhir tahun 

sebelumnya, IKNB syariah menunjukkan peningkatan jumlah pelaku sebesar 9,80% disertai dengan 

peningkatan jumlah aset sebesar 11,40%. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha antara lain didasari 

keyakinan bahwa potensi pasar IKNB syariah masih besar. Adapun pertumbuhan aset antara lain 

disebabkan oleh penambahan pelaku usaha serta pengembangan produk dan layanan IKNB Syariah 

dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat.

Market share IKNB syariah tahun 2015 sebesar 3,91%, mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibanding 

market share IKNB Syariah tahun 2014.

3.1.1. Perusahaan Perasuransian Syariah

3.1.1.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Pada Tahun 2015 jumlah perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip 

syariah adalah 55 (lima puluh lima). Dibandingkan dengan tahun 2014, terdapat penambahan jumlah 

perusahaan asuransi yang menyelenggarakan prinsip syariah.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah perusahaan perasuransian syariah mengalami 

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,27%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 

2015 yang mencapai 12,24%,  sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.
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Tabel 3.2.

Kekayaan Perusahaan Perasuransian Syariah
Dalam Triliun Rupiah

IKNB Syariah 2011 2012 2013 2014 2015

Perusahaan Perasuransian Syariah 9,20 13,24 16,65 22,36 26,69

Perusahaan Pembiayaan Syariah 4,30 22,66 24,64 23,77 22,35

Perusahaan Modal Ventura Syariah - 0,23 0,31 0,39 0,48

Perusahaan Penjaminan Syariah - - 0,10 0,38 0,62

Total Aset IKNB Syariah (1) 13,50 36,13 41,70 46,89 50,14

PT Pegadaian (Persero) 2,57 2,98 3,18 3,30 3,75

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 1,75 2,60 4,65 8,18 11,14

Lembaga Keuangan Mikro Syariah - - - - 0,03

Total Aset IKNB Syariah (2) 17,81 41,71 49,53 58,38 65,06

Tingkat Pertumbuhan (yoy) 69,05% 134,15% 18,75% 17,86% 11,40%



3.1.1.2. Perkembangan Jumlah Aset dan Investasi

Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2015 mencapai Rp26,69 triliun. Jumlah 

tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,26% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014. 

Total aset tersebut mencapai 5,16% dari total aset perusahaan perasuransian pada periode yang 

sama.

Jumlah investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2015 mencapai Rp23,11 triliun. 

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,45% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 

2014. Total investasi tersebut mencapai 5,80% dari total investasi perusahaan perasuransian pada 

periode yang sama.
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Tabel 3.3.

Aset IKNB Syariah Tahun 2011 – 2015

Perusahaan Perasuransian 2011 2012 2013 2014 2015

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 3 3 3 3 5

Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah 17 17 17 18 21

Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah 2 2 2 2 3

Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah 18 20 24 23 23

Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah 3 3 3 3 3

Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah 43 45 49 49 55

Tingkat Pertumbuhan Tahunan -4,44% 4,65% 8,89% 0,00% 12,24%

Tingkat Pertumbuhan rata-rata 4,27%

Tabel 3.4.

Aset Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Seluruh Asuransi Jiwa 228,31 260,81 265,86 368,06 378,03

Asuransi Jiwa Syariah 7,28 10,02 12,79 18,08 21,73

Share Asuransi Jiwa Syariah 3,19% 3,84% 4,81% 4,91% 5,75%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 57,99 73,43 103,14 126,75 138,83

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 1,93 3,22 3,87 4,31 4,96

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 3,32% 4,39% 3,75% 3,40% 3,57%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 286,29 334,23 368,99 494,82 516,87

Asuransi & Reasuransi Syariah 9,20 13,24 16,66 22,38 26,69

Share Asuransi & Reasuransi Syaria 3,21% 3,96% 4,52% 4,52% 5,16%

Dalam Triliun Rupiah
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Sebagian besar investasi perusahaan perasuransian syariah ditempatkan dalam bentuk deposito 

syariah, yaitu mencapai 42,64% dari total investasi. Lima jenis investasi terbesar dari perusahaan 

perasuransian syariah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

3.1.1.3. Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan Manfaat Bruto

Jumlah kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 

sebesar Rp10,23 triliun. Jumlah kontribusi bruto tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,30% 

dibandingkan dengan kontribusi bruto yang diperoleh selama tahun 2014. Total kontribusi yang diperoleh 

dari perusahaan perasuransian syariah selama tahun 2015 tersebut mencapai 5,24% dari total premi 

perusahaan perasuransian pada periode yang sama.

Tabel 3.5.

Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Seluruh Asuransi Jiwa 202,88 230,60 227,63 318,49 327,68

Asuransi Jiwa Syariah 6,42 9,09 11,54 16,40 19,60

Share Asuransi Jiwa Syariah 3,16% 3,94% 5,07% 5,15% 5,98%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 42,33 149,19 57,81 63,66 70,40

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 1,34 2,24 2,76 3,11 3,50

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 3,16% 4,56% 4,77% 4,88% 4,97%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 245,21 279,80 285,44 382,16 398,08

Asuransi & Reasuransi Syariah 7,76 11,33 14,30 19,51 23,11

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 3,16% 4,05% 5,01% 5,10% 5,80%

Dalam Triliun Rupiah

Dalam Triliun Rupiah

Jenis Investasi

Persentase

Asuransi Jiwa Syariah

Jumlah PersentaseJumlah PersentaseJumlah

Asuransi Kerugian dan 
Reasuransi Syariah

Total Asuransi dan 
Reasuransi SyariahNo.

1.  Deposito / Deposits 6,83 34,87% 3,01 85,94% 9,85 42,64%

2.  Saham / Stocks 6,42 32,76% 0,00 0,09% 6,43 27,86%

3.  Reksa dana syariah / Mutual Fund 4,20 21,44% 0,10 2,99% 4,31 18,64%

4.  SBSN / Government Sukuk 1,20 6,12% 0,12 2,99% 1,32 5,49%

5.  Sukuk Korporasi / Corporate Sukuk 0,84 4,27% 0,23 7,00% 1,06 4,76%

Jumlah Lima Jenis Investasi Terbesar 19,50 99,46% 3,47 99,02% 22,96 99,39%

Jumlah Seluruh Investasi 19,60 100,00% 3,50 100,00% 23,11 100,00%

Tabel 3.6.

Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah



Penetrasi kontribusi bruto perusahaan Asuransi Jiwa syariah sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 

0,0717% dari total GDP nasional. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 

2015 mencapai Rp32.382,00 per penduduk.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi syariah sampai dengan akhir 

tahun 2015 mencapai 0,0170% dari total GDP nasional. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai 

dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp7.681,00 per penduduk.

Jumlah manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 

Rp3,49 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,58% dibandingkan manfaat bruto 

pada tahun 2014. Total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah tersebut mencapai 3,01% 

dari total klaim perusahaan perasuransian pada periode yang sama.
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Tabel 3.7.

Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Seluruh Asuransi Jiwa 97,29 102,91 107,22 112,88 135,13

Asuransi Jiwa Syariah 4,03 5,37 7,16 8,39 8,27

Share Asuransi Jiwa Syariah 4,14% 5,21% 6,68% 7,43% 6,12%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 33,44 43,17 50,76 54,67 60,25

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 0,95 1,75 1,72 1,61 1,96

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 2,83% 4,04% 3,39% 2,95% 3,26%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 130,73 146,07 157,98 167,55 195,38

Asuransi & Reasuransi Syariah 4,97 7,11 8,88 10,00 10,23

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 3,80% 4,87% 5,62% 5,97% 5,24%

Dalam Triliun Rupiah

Tabel 3.8.

Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian Syariah 2015
Dalam Triliun Rupiah

Uraian
20142014 2015

8.390 8.272 Kontribusi Bruto (Miliar Rp) 1.612 1.962

10.566 11.541 GDP (Triliun Rp) 10.566 11.541

252 255 Populasi Penduduk (Juta) 252 255

0,0794% 0,0717% Penetrasi 0,0153% 0,0170%

33.274 32.382 Densitas 6.394 7.681

2015

Asuransi Jiwa Syariah Asuransi Umum & Reasuransi Syariah



3.1.2. Lembaga Pembiayaan Syariah

3.1.2.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan 

kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah telah 

diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Pembiayaan Syariah.

Perusahaan Pembiayaan Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh 

kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi:

a. Pembiayaan jual beli;

b. Pembiayaan Investasi; dan/atau

c. Pembiayaan Jasa.

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2015 adalah sebanyak 46 (empat puluh 

enam) perusahaan, terdiri atas 40 (empat puluh) perusahaan pembiayaan syariah dan 6 (enam) 

Perusahaan Modal Ventura Syariah. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan 

pembiayaan syariah terdiri atas 3 (tiga) perusahaan berbentuk full fledge dan 37 (tiga puluh tujuh) 

melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2015 tersebut, terdapat 5 perusahaan

Bab 3. Industri Keuangan Non-Bank Syariah108

Tabel 3.9.

Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Seluruh Asuransi Jiwa 60,63 69,94 75,48 71,82 82,83

Asuransi Jiwa Syariah 1,03 1,26 1,67 2,20 2,58

Share Asuransi Jiwa Syariah 1,69% 1,81% 2,21% 3,06% 3,12%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 14,92 19,65 20,57 27,93 33,22

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 0,36 0,52 0,85 0,90 0,91

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 2,43% 2,67% 4,14% 3,23% 2,74%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 75,55 89,59 96,05 99,74 116,05

Asuransi & Reasuransi Syariah 1,39 1,79 2,52 3,10 3,49

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 1,84% 2,00% 2,62% 3,11% 3,01%

Dalam Triliun Rupiah



pembiayaan konvensional yang melakukan penutupan unit usaha syariahnya disebabkan persyaratan 

minimum permodalan yang belum terpenuhi. Di tahun yang sama, terdapat 1 perusahaan pembiayaan 

konvensional yang membuka unit usaha syariah. Sedangkan untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah, 

terdapat penambahan 2 (dua) perusahaan yang mengembangkan kegiatan usahanya melalui 

pembentukan unit usaha syariah.

3.1.2.2. Perkembangan Aset dan Piutang Lembaga Pembiayaan Syariah

Pada akhir tahun 2015, lembaga pembiayaan syariah tidak mengalami perkembangan yang cukup 

baik, dilihat dari total aset dan piutang pembiayaan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada akhir Desember 2014 nilai aset lembaga pembiayaan syariah adalah Rp22,83 triliun sehingga 

menunjukkan penurunan sebesar 3,95% dibandingkan nilai aset tahun 2014.

Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan pembiayaan syariah per 31 Desember 2015:
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Tabel 3.10.

Perkembangan Lembaga Pembiayaan Syariah

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Perusahaan Pembiayaan Syariah 2 2 2 3 3

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah 12 32 42 41 37

Perusahaan Modal Ventura Syariah - - 4 4 4

Perusahaan Modal Ventura Syariah yang memiliki Unit Usaha Syariah - - - - 2

Jumlah 14 34 48 48 46

Kas dan Setara Kas

Piutang

Penyertaan

Aktiva Tetap dan Inventaris

Efek Syariah yang Dimiliki

Persediaan

Ijarah

Aktiva Lain-lain

0,00%

2,16%
7,73%0,39%0,10%

0,00%

8,20%

82,33%

Grafik 3.1. 

Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah



Grafik 3.1 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang. 

Piutang tersebut merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada 

masyarakat.

Jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan konvensional, total aset perusahaan 

pembiayaan syariah yang berjumlah Rp22,35 triliun tersebut masih memiliki porsi yang kecil, yaitu 

sebesar 5,25% dari total aset perusahaan pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp425,72 triliun. 

Aset perusahaan modal ventura syariah terdiri atas aktiva lancar, pembiayaan/penyertaan modal 

ventura, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Berikut disajikan grafik komposisi aset perusahaan modal 

ventura syariah per 31 Desember 2015:
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Grafik 3.2. 

Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah Tahun 2010 s.d. 2014

Triliun Rupiah

Aset

Piutang Pembiayaan Syariah

4.30 22.66 24.64 23.77 22.35

3.94 19.76 22.36 18.39 18.40

2012 2013 20142011 2015

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

-

Grafik 3.3. 

Komposisi Aset Perusahaan Model Ventura Syariah Tahun 2015

Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura

Aktiva Lancar

Aktiva Tetap (Net)

Aktiva Lain-lain

1,36% 0,53%

83,50%

11,61%



3.1.3. Lembaga Keuangan Syariah Khusus

3.1.3.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Lembaga keuangan syariah khusus yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara 

lain perusahaan penjaminan, perusahaan pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), 

dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun demikian, sampai dengan tahun 2015, pembinaan dan 

pengawasan untuk lembaga keuangan syariah khusus baru diterapkan secara penuh kepada perusahaan 

penjaminan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan untuk perusahaan pergadaian, LPEI, dan LKM 

masih dalam tahap pengembangan kerangka kebijakan IKNB syariah. 

Untuk perusahaan penjaminan, terdapat 4 (empat) perusahaan penjaminan syariah yang terdiri dari: 

2 (dua) perusahaan penjaminan syariah full fledge dan 2 (dua) perusahaan penjaminan syariah dengan 

membentuk UUS. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah khusus, terdapat 1 (satu) perusahaan 

pergadaian dan 1 (satu) LPEI yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk UUS serta 5 

(lima) LKM syariah full fledge.

3.1.3.2. Perkembangan Aset

Total aset lembaga keuangan syariah khusus pada akhir periode tahun 2015 adalah sebesar Rp15,50 

triliun yang terdiri dari aset penjaminan syariah sebesar Rp0,62 triliun, aset pergadaian syariah sebesar 

Rp3,7 triliun, dan aset LPEI Syariah sebesar Rp11,1 triliun. Sedangkan LKM Syariah membukukan 

aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,03 triliun.

3.2. Implementasi Kebijakan IKNB Syariah

3.2.1. Pengembangan IKNB Syariah

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2015:

3.2.1.1. Sosialisasi IKNB Syariah 

Sosialisasi IKNB Syariah dilakukan melalui 2 (dua) saluran, yaitu: 

1) menghadiri undangan sebagai nara sumber kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga 

masyarakat, kampus, pelaku usaha dan lain-lain, dan 

2) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah.
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Selama tahun 2015, OJK menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan seminar/sosialisasi 

asuransi syariah yang diadakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah di 16 kota di Indonesia dan menghadiri 

undangan seminar/sosialisasi sebagai narasumber terkait pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah 

khusus di 12 kota di Indonesia. Berikut adalah daftar kota tempat penyelenggaraan acara dimaksud, yaitu:
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Tabel 3.11.

Daftar Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Sosialisasi IKNB Syariah yang Dihadiri 
oleh Direktorat IKNB Syariah

No. Tanggal Tempat PenyelenggaraAcara

17 Februari 2015

17 Maret 2015

9 April 2015

23 April 2015

29 April 2015

7 Mei 2015

7 Mei 2015

13 Mei 2015

21 Mei 2015

28 Mei 2015

30 Mei 2015

30 Mei 2015

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

Pengadilan Tinggi Agama 
Makasar

MES

MES

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

MES

MES

MES

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

Medan

Padang

Surabaya

Makassar

Manado

Makasar

Kudus

Pekalongan

Bali

Payakumbuh

Padang

Batusangkar
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No. Tanggal Tempat PenyelenggaraAcara

13 Agustus 2015

20 Agustus 2015

20 Agustus 2015

3 September 2015

3 September 2015

10 September 2015

17 September 2015

3 Oktober 2015

22 Oktober 2015

24 Oktober 2015

5 November 2015

12 November 2015

19 November 2015

26 November 2015

3 Desember 2015

16 Desember 2015-
18 Desember 2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Seminar Pendidikan Ekonomi Islam Mejawab Tantangan 
Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
28/POJK.05/2015, Nomor 29/POJK.05/2015, Nomor 
30/POJK.05/2015, dan Nomor 31/POJK.05/2015

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Sosialisasi mengenai Asuransi Syariah

Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan 
Syariah Se Indonesia XI Tahun 2015

MES

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

MES

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

MES

MES

MES

Universitas Hasanuddin

MES

MES

Direktorat Pengawasan 
Lembaga Pembiayan (DPLP)

MES

MES

MES

MES

DSN-MUI

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28.

Banjarmasin

Pekanbaru

Samarinda

Batam

Serang

Kediri

Jember

Universitas 
Hasanuddin

Banda Aceh

Purwokerto

Yogyakarta

Semarang

Pati

Pontianak

Mataram

Bandung

Selain itu, selama tahun 2015, OJK juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang yang bekerjasama 

dengan universitas dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Sosialisasi yang bekerjasama dengan universitas 

dihadiri oleh sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) dari kampus tersebut maupun dari kampus di sekitar 

wilayah kampus dimaksud. Berikut adalah daftar tempat dilakukannya sosialisasi yang bekerja sama dengan 

universitas beserta waktu pelaksanaannya. Berikut adalah daftar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK 

dan bekerja sama dengan kampus/pihak lain, yaitu:



Tabel 3.12.

Daftar Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah yang dilakukan oleh OJK 
dan Bekerja Sama dengan Kampus/Pihak Lain

No. Tanggal Tempat KeteranganAcara

26 Maret 2015

7 Mei 2015

21 Mei 2015

22 Mei 2015

1 Juni 2015

5 Juni 2015

6 Juni 2015

3 September 2015

1 Oktober 2015

6 Oktober 2015

29 Oktober 2015

26 November 2015

Seminar Inovasi Produk Keuangan Syariah dan 
Implementasinya

Sosialisasi Peluang dan Tantangan Industri Keuangan 
Non Bank Syariah di Indonesia

Seminar Asuransi Syariah “Mengenal Produk dan 
Peluang Karier di Industri Asuransi Syariah”

Seminar Keuangan Syariah

Seminar Upaya Mengatasi Kemiskinan dengan 
Membantu Inklusifitas Keuangan Syariah”

CEO Gathering: IKNB dan Pelaku UMKM/Koperasi

Workshop Perencanaan Keuangan Syariah

Sosialisasi Peluang dan Tantangan Industri Keuangan 
Non Bank Syariah di Indonesia

Seminar Membangun Tatanan Perekonomian 
Masyarakat Madani melalui Keuangan Syariah

Seminar Asuransi Syariah “Mengenal Produk dan 
Peluang Karier di Industri Asuransi Syariah” 

Sosialisasi Peluang dan Tantangan Industri Keuangan 
Non Bank Syariah di Indonesia

Sosialisasi Peluang dan Tantangan Industri Keuangan 
Non Bank Syariah di Indonesia

Bekerjasama dengan 
Universitas Trisakti

Bekerjasama dengan UIN 
Alauddin Makassar

Bekerjasama dengan IAIN 
Sultan Amai Gorontalo

Bekerjasama dengan PP 
Ikatan Sarjana NU

Bekerjasama dengan 
Universitas Islam Bandung

Bekerjasama dengan MES

Bekerjasama dengan MES

Bekerjasama dengan IAIN 
Ambon

Bekerjasama dengan 
Universitas Airlangga

Bekerja sama dengan IAIN 
Tulungagung

Bekerjasama dengan IAI 
Darussalam

Bekerjasama dengan Institut 
Agama Islam Nurul Jadid 
Paiton

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

OJK Institute, 
Jakarta

Hotel Aryaduta, 
Makassar

Gorontalo

Jakarta

Universitas Islam 
Bandung, 
Bandung

Hotel Trans 
Luxury, Bandung 

Bandung 1, 
Bandung 2, 
Cirebon, 
Sukabumi, 
Cianjur, Ciamis, 
Garut, Depok, 
Bekasi dan 
Karawang

IAIN Ambon, 
Ambon

Universitas 
Airlangga, 
Surabaya

Tulungagung

IAI Darussalam, 
Banyuwangi

Institut Agama 
Islam Nurul Jadid 
Paiton, 
Probolinggo
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Materi yang disampaikan oleh pembicara dari OJK dalam sosialisasi tersebut di atas, antara lain adalah 

OJK secara umum terutama penjelasan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi OJK, kondisi IKNB 

Syariah mencakup aset kelolaan, peraturan, tantangan dan hambatan IKNB Syariah. Selain materi 

yang disampaikan oleh pembicara dari OJK, sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari kalangan 

akademisi, wakil dari asosiasi industri keuangan non bank syariah serta wakil dari Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Selain itu, untuk kegiatan Workshop Perencanaan Keuangan Syariah yang diadakan pada tanggal 6 

Juni 2015, OJK bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan workshop secara 

serentak di 10 (sepuluh) kota di Jawa Barat, yaitu:  Bandung 1, Bandung 2, Cirebon, Sukabumi, Cianjur, 

Ciamis, Garut, Depok, Bekasi dan Karawang serta menghadirkan narasumber pakar keuangan syariah. 

Tujuan dari kegiatan ini secara khusus adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

umum mengenai konsep keuangan syariah dan konsep perencanaan keuangan keluarga dengan 

prinsip syariah. Untuk kegiatan ini, OJK mendapatkan penghargaan rekor MURI karena masuk dalam 

kategori kegiatan perencanaan keuangan syariah yang dilakukan secara masif dan serentak di 10 

(sepuluh) kota besar di Provinsi Jawa Barat.

3.2.1.2. Pengembangan Asuransi Mikro

Program pengembangan asuransi mikro syariah merupakan bagian dari program pengembangan 

asuransi mikro secara keseluruhan. Program tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat 

terhadap produk asuransi dan mewujudkan keuangan inklusif di sektor asuransi. Kegiatan dalam 

program dimaksud difokuskan pada 4 aspek yaitu (i) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

produk-produk asuransi mikro, (ii) mendorong perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi 

mikro, (iii) mendorong pengembangan produk dan saluran distribusi asuransi mikro, dan (iv) memberikan 

perlindungan kepada masyarakat melalui pengaturan dan pengawasan.
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No. Tanggal Tempat KeteranganAcara

5 Desember 2015

7 Desember 2015

10 Desember 2015

Edukasi Asuransi Syariah “Mengenal Asuransi Syariah”

Sosialisasi Program Pensiun Berdasarkan Prinsip 
Syariah 

Sosialisasi Peluang dan Tantangan Industri Keuangan 
Non Bank Syariah di Indonesia

Bekerja sama dengan Darut 
Tauhid Bandung

Bekerja sama dengan 
KOMDA ADPI Jawa Tengah 
& DI Yogyakarta

Bekerjasama dengan UIN 
Sunan Kalijaga

13. 

14. 

15.

Bandung

Semarang

UIN Sunan 
Kalijaga, 
Yogyakarta



Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai asuransi mikro dan memfasilitasi kerja sama 

pemasaran dengan saluran distribusi, pada tahun 2015 telah dilakukan pilot project asuransi mikro 

di 16 kota dari 13 provinsi. Dalam pilot project tersebut dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan 

training of trainer kepada pimpinan koperasi, BMT, dan komunitas.

3.2.1.3. Sertifikasi DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah

Sebagai bagian dari upaya OJK untuk mengembangan industri keuangan syariah maka pada tahun 

2015, OJK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan 

kegiatan Sertifikasi DPS Pembiayaan Syariah bagi DPS di perusahaan pembiayaan syariah. Kegiatan 

sertifikasi ini bertujuan guna meningkatkan wawasan dan kemampuan DPS dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya dalam memberikan masukan dan nasihat kepada pihak manajemen perusahaan agar 

penyelenggaraan usaha perusahaan senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Sertifikasi ini dilakukan di Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang DPS dari 

perusahaan pembiayaan syariah. Materi pada program sertifikasi ini adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pengembangan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah;

- Ruang lingkup Industri Keuangan Non Bank (IKNB);

- Ragam perusahaan pembiayaan konvensional (jenis usaha: pembiayaan konsumen, anjak piutang, 

leasing dan kartu kredit);

- Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah dan perbandingan di Indonesia;

- Regulasi /peraturan Perundang-undangan terkait Pembiayaan;

- Peraturan OJK mengenai GCG dan pengawasan OJK pada perusahaan pembiayaan syariah;

- Pengawasan syariah oleh DSN-MUI (DPS);

- Fikih dan fatwa terkait pembiayaan;

- Implementasi produk pendanaan pada perusahaan pembiayaan syariah;

- Simulasi audit pada perusahaan pembiayaan syariah;

- Instrumen, teknik audit dan pelaporan; dan

- Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3.2.1.4. Dana Pensiun Syariah

Kegiatan pengembangan dana pensiun syariah dalam tahun 2015 antara lain mendiskusikan konsep 

fatwa mengenai anuitas syariah, bersama dengan DSN-MUI dan perwakilan asosiasi dan industri 

perasuransian syariah. Dalam rangka menyiapkan fatwa dimaksud, OJK melakukan diskusi terbatas 

dengan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari perusahaan asuransi syariah. Kegiatan tersebut 

dilakukan dengan tujuan selain untuk memberikan pengenalan adanya rencana produk anuitas syariah
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juga untuk meminta masukan terhadap konsep fatwa anuitas syariah yang akan ditetapkan oleh DSN 

MUI. 

Pada menjelang akhir 2015, Fatwa DSN MUI tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun 

memperoleh pengesahan oleh DSN MUI dengan fatwa No. 99/DSN-MUI/XII/2015. Hal-hal yang dimuat 

dalam fatwa dimaksud antara lain mengatur ketentuan mengenai akad untuk produk anuitas syariah, 

dana tanahud, pengelolaan dana tanahud, pengembalian dana tanahud.

3.2.2. Pengaturan IKNB Syariah

3.2.2.1. Pengaturan Asuransi Syariah

Industri asuransi syariah mengalami perkembangan yang cukup dinamis, termasuk perkembangan 

praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha asuransi syariah. Untuk mengakomodasi 

perkembangan tersebut, selama tahun 2015 telah dilakukan pembahasan peraturan-peraturan di 

bidang asuransi syariah, yaitu:

1. POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Penyusunan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinisp tata 

kelola yang baik dan manajemen risiko dalam pengembangan produk dan pemasaran produk 

asuransi, termasuk asuransi syariah. RPOJK ini telah ditetapkan menjadi Peraturan OJK Nomor 

23/POJK.05/2015 pada 24 November 2015. Pokok materi yang diatur dalam peraturan tersebut  

antara lain mengenai: (i) jenis dan kriteria umum produk-produk yang dapat dipasarkan oleh 

perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan asuransi umum syariah, (ii) karakteristik produk 

asuransi mikro, (iii) klausul minimum yang harus dimuat dalam polis asuransi syariah, (iv) tata 

cara penetapan premi atau kontribusi oleh perusahaan, (v) kewajiban bagi perusahaan untuk 

melaporkan produk yang akan dipasarkan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan atau 

pencatatan serta tata cara pelaporan produk, (vi) jenis-jenis saluran pemasaran produk asuransi, 

dan (vii) kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dan saluran pemasaran 

produk asuransi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang polis atau peserta.

2. POJK tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah.

Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian, yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi tata cara pembubaran, 

likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, 

dan perusahaan reasuransi syariah. RPOJK ini telah diteapkan menjadi Peraturan OJK Nomor
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28/POJK.05/2015 pada 7 Desember 2015. Pokok materi yang diatur dalam peraturan tersebut 

mengenai: (i) tata cara pembubaran perusahaan yang telah dicabut izin usahanya, (ii) kriteria, 

tugas, wewenang, anggota, remunerasi, dan biaya tim likuidasi, (iii) jangka waktu pelaksanaan 

likuidasi, yaitu dua tahun sejak dibentuk tim likuidasi dan dapat diperpanjang dua kali masing-

masing paling lama satu tahun, (iv) tata cara penyelesaian kewajiban perusahaan yang dlikuidasi 

kepada pegawai, (v) tata cara pembayaran kewajiban perusahaan yang dlikuidasi kepada pemegang 

polis, tertanggung, atau peserta, (vi) pemberesan aset dan kewajiban perusahaan oleh tim likuidasi, 

(vii) pengawasan dan pelaporan pelaksanaan likuidasi, (viii) tata cara penghentian kegiatan usaha 

atas permintaan perusahaan, dan (ix) persyaratan dan tata cara permohonan pernyataan pailit 

perusahaan.

3. RPOJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi dalam menetapkan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk mendukung kesehatan 

keuangan perusahaan serta mendorong optimalisasi kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, 

dan reasuransi syariah dalam negeri. RPOJK ini telah ditetapkan menjadi Peraturan OJK Nomor 

14/POJK.05/2015 pada 3 November 2015. Pokok-pokok materi yang diatur dalam peraturan tersebut 

antara lain: (i) kewajiban bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memiliki dan 

menerapakan strategi strategi dukungan reasuransi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk 

memenuhi liabilitas perusahaan, (ii) kewajiban untuk memperoleh dukungan reasuransi 100% dari 

reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana, (iii) kewajiban bagi 

perusahaan asuransi untuk mengutamakan dukungan reasuransi dari perusahaan reasuradur 

dalam negeri, baik untuk reasuransi otomatis maupun reasuransi fakultatif, kecuali untuk kondisi 

tertentu, (iv) kewajiban dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis 

dan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi.

4. RPOJK tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi 

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian. Sebagian besar pengaturan dalam RPOJK ini merupakan penyempurnaan 

dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pokok-pokok materi yang diatur dalam RPOJK 

ini antara lain: (i) bentuk badan hukum perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi 

syariah, (ii) pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, (iii) persyaratan 

bagi pengendali perusahaan (iv) modal minimum bagi pendirian perusahaan atau unit syariah (v) 

persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi syariah atau perusahaan 

reasuransi syariah, (vi) persyaratan dan tata cara pembentukan unit syariah perusahaan asuransi
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dan perusahaan reasuransi, (vii) sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia, (viii) 

persyaratan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing, dan (ix) persyaratan mengenai tenaga 

ahli, aktuaris, dan auditor internal.

5. RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 

Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian. Sebagian besar pengaturan dalam RPOJK ini merupakan penyempurnaan 

dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pokok-pokok materi yang diatur dalam RPOJK 

ini antara lain: (i) ruang lingkup usaha perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi 

syariah, (ii) kewajiban perusahaan asuransi dalam penyelesaian klaim, (iii) persyaratan kualifikasi 

tenaga ahi yang harus dmiliki perusahaan asuransi, (iv) kewajiban perusahaan dalam rangka 

penanganan keluhan dan pengaduan konsumen, (v) penggunaan sarana komunikasi dan teknologi 

informasi dalam proses bisnis perusahaan, (vi) persyaratan dan tata cara pengalihan portofolio 

pertanggungan kepada perusahaan lain, (vii) kerja sama perusahaan dalam rangka perolehan 

bisnis dan kerja sama dalam  melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya, 

dan (viii) penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan 

reasuransi syariah.

6. RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi 

Syariah

Penyusunan peraturan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian. Sebagian besar pengaturan dalam RPOJK ini merupakan penyempurnaan 

dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Pokok-pokok materi yang diatur dalam RPOJK ini antara lain: (i) kewajiban memisahkan dana yang 

dikelola perusahaan menjadi dana tabarru’, dana perusahaan, dan dana investasi peserta, (ii) 

kewajiban perusahaan untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada dana tabarru’ dalam hal aset 

dana tabarru’ tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi kepada peserta, (iii) ekuitas minimum 

yang harus dimiliki oleh perusahaan dan unit syariah, (iv) tingkat solvabilitas minimum yang harus 

dipertahankan perusahaan, (v) besaran dana jaminan yang harus dibentuk perusahaan dan 

pengadministrasian dana jaminan, dan (vi) kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan 

keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan kepada OJK.
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3.2.2.2. Pengaturan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

1. RPOJK mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pergadaian

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan, Pegadaian merupakan salah satu industri yang pengaturan dan pengawasannya berada 

di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanaakan tugas dan fungsi dimaksud, 

pada tahun 2015 OJK telah menyusun rancangan Peraturan otoritas Jasa Keuangan menganai 

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pergadaian. Dalam pengaturan dimaksud industri pegadaian 

dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perusahaan gadai pemerintah dan perusahaan gadai swasta.

Rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud akan lebih banyak mengatur kelembagaan 

dan penyelenggaraan kegiatan usaha bagi perusahaan gadai swasta. Hal tersebut dikarenakan 

sampai dengan saat ini penyelenggaraan usaha gadai pemerintah masih tunduk pada Peraturan 

Pegadaian (Pandhuis Reglement) Stbl. tahun 1905 No.490 diubah dengan Stbl. tahun 1928 N0.81, 

Jo No.82 dan Stbl. tahun 1935 No.596, yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan undang-

undangan atau peraturan pemerintah.

Namun demikian, dalam Pandhuis Reglement tidak diatur ketentuan kegiatan usaha yang dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, dalam ketentuan terkait dengan pegadaian syariah 

akan diberlakukan bagi perusahaan gadai pemerintah dan perusahaan gadai swasta.

Adapun, diantara substansi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perizinan usaha full syariah bagi Perusahaan gadai Swasta akan diatur persyaratan sebagai 

berikut berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, modal disetor untuk lingkup nasional 

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau modal disetor untuk lingkup provinsi Rp500.000.000, 

(lima ratus juta rupiah), mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang DPS dan mempunyai juru taksir 

bersertifikat.

b. Perizinan unit usaha syariah bagi perusahaan gadai pemerintah akan diatur persyaratan sebagai 

berikut mempunyai modal kerja terpisah, mempunyai pembukuan terpisah, mempunyai paling 

sedikit 1 (satu) orang DPS, dipimpin seorang Pimpinan UUS dan mempunyai juru taksir bersertifikat.

c. Lingkup kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah akan diatur meliputi gadai syariah yaitu 

menyalurkan uang pinjaman dengan menerima barang bergerak yang dibebani jaminan Gadai 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha lainnya yang wajib lapor Otoritas 

Jasa Keuangan (fee based income), dan kegiatan usaha lainnya yang wajib mendapat izin 

Otoritas Jasa Keuangan (pemberian pinjaman dengan pembebanan jaminan fidusia, jasa titipan, 

dan lain-lain).
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2. RPOJK mengenai Modal Ventura Syariah

Dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2015, OJK mengeluarkan 

kebijakan untuk melakukan revitalisasi modal ventura di Indonesia (termasuk modal ventura syariah). 

Sebagai langkah revitalisasi tersebut, OJK memandang perlu untuk menerbitkan paket POJK 

mengenai modal ventura.

Menindaklanjuti kebijakan dimaksud, pada tahun 2015, OJK telah menyelesaikan penyusunan 

rancangan pengaturan mengenai modal ventura syariah. Dalam proses pembahasan telah disepakati 

bahwa pengaturan modal ventura syariah akan digabung dengan pengaturan modal ventura 

konvensional yang terbagi dalam 4 (empat) rancangan peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perusahaan 

Modal Ventura, akan mengatur perizinan usaha perusahaan modal ventura, perusahaan modal 

ventura syariah dan unit usaha syariah. Selain mengatur perizinan usaha, akan diatur pula 

ketentuan kantor cabang, perubahan anggaran dasar, perubahan direksi dan komisaris, modal 

disetor dan badan hukum modal ventura. 

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal 

Ventura, akan mengatur kegiatan usaha untuk kegiatan usaha modal ventura konvensional dan 

modal ventura syariah. Selain mengatur kegiatan usaha juga akan diatur ketentuan mengenai 

tingkat kesehatan keuangan, dana ventura, pendanaan dan larangan bagi perusahaan modal 

ventura konvensional dan modal ventura syariah.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Tata Kelola Yang Baik Bagi Usaha Perusahaan 

Modal Ventura, akan mengatur prinsip, tata cara, hasil dan laporan penerapan tata kelola meliputi 

Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura, akan 

mengatur prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan perusahaan modal ventura konvensional, 

perusahaan modal ventura syariah, dan unit usaha modal ventura.

3. RPOJK mengenai Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (SMF)

Dalam rangka memberikan penduan dan landasan hukum yang kuat dalam melakukan melakukan 

pengawasan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, selama periode tahun 2015, Otoritas 

Jasa Keuangan juga telah menyusun naskah akademik dan rancangan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai pengawasan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Secara garis 

besar substansi dalam naskah akademik dan rancangan peraturan tersebut mencakup diantaranya 

bentuk hukum, kegiatan usaha, tingkat kesehatan dan pelaporan. Dalam menyusun substansi 

dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan telah mempertimbangkan best practice yang dilakukan perusahaan 

saat ini dan best practice industri serupa di luar negeri.
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Salah satu kegiatan usaha yang telah dilakukan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan 

saat ini diantaranya perusahaan telah melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah (menggunakan akad mudharabah), dimana sampai dengan saat ini belum diatur secara 

khusus. Sejalan dengan hal tersebut, OJK pada tahun 2015 juga telah melakukan pembahasan 

rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengawasan Perusahaan Pembiayaan 

Sekunder Perumahan.

Diantara substansi pengaturan rancangan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

a. Bentuk perusahaan, akan mengatur badan hukum perusahaan berupa perseroan terbatas, 

kepemilikan 100% Pemerintah dan lingkup operasi nasional.

b. Bentuk pelaksanaan kegiatan syariah akan dilakukan dalam bentuk unit usaha syariah (UUS) 

dengan wajib terlebih dahulu memperoleh izin UUS dari OJK, mempunyai pimpinan UUS, 

mempunyai pembukuan yang terpisah bagi UUS, mengalokasikan modal kerja bagi UUS, dan 

mempunyai paling sedikit satu orang Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh 

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

c. Lingkup kegiatan syariah diantaranya penyaluran pembiayaan syariah, sekuritisasi berdasarkan 

prinsip syariah, dan pelaksanaan kegiatan lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas 

Jasa Keuangan.

4. Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah.

Sebagai bagian dari upaya dukungan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, OJK 

mengeluarkan kebijakan penurunan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor, baik konvensional 

maupun syariah. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan penjualan 

kendaraan bermotor dan secara makro dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 

nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui 2 (dua) SEOJK, yaitu:

1) SEOJK No. 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan; dan

2) SEOJK No. 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah; yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2015.

Besaran penurunan uang muka berbeda antara konvensional dan syariah, yaitu pada jenis kendaraan 

bermotor roda dua atau roda tiga, dimana besar uang muka pembiayaan syariah ditetapkan 5% 

(lima perseratus) lebih rendah dari besar uang muka pembiayaan konvensional. Perbedaan 

penetapan kebijakan penurunan uang muka tersebut, tidak lain diharapkan agar kebijakan ini dapat 

mendorong pengembangan industri pembiayaan syariah sehingga dapat berkontribusi secara lebih 

optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
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Penyesuaian nilai uang muka pembiayaan yang berbeda bagi pembiayaan syariah diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan 

syariah. Namun demikian, penurunan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi 

perusahaan pembiayaan syariah perlu dilaksanakan secara proporsional dan terukur agar tidak 

meningkatkan risiko atas pembiayaan kendaraan bermotor. Untuk itu, penurunan besaran uang 

muka pembiayaan kendaraan bermotor hanya diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yang 

memiliki pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu memiliki rasio non performing financing 

(NPF) atau rasio aset produktif bermasalah atas piutang pembiayaan atau aset produktif kendaraan 

bermotor kurang dari 5% (lima perseratus).

5. RSEOJK Laporan Bulanan Pembiayaan Syariah

Pengembangan laporan bulanan pembiayaan syariah untuk tahun 2015 dilakukan pada dua aspek 

penting, yaitu:

a. Aspek sistem pelaporan, yaitu dengan menggunakan sistem XBRL

b. Aspek kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah yang disesuaikan dengan POJK No. 

31/POJK.05/2014.

Format laporan menggunakan file spreadsheet Microsoft Excel, yang kemudian akan dikompilasi 

untuk selanjutnya dilakukan analisis baik untuk data industri maupun data perusahaan. Adapun 

mekanisme pelaporan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan Syariah (SIPP Syariah) untuk 

tahun 2016, penyampaian pelaporan keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah langsung melalui 

Integrated Reporting Gate (IRG) OJK yang dikembangkan oleh Departemen Pengembangan Sistem 

Informasi. Penyampaian pelaporan menggunakan web application melalui jaringan internet. Sehingga 

OJK dapat melakukan akses langsung atas data laporan yang disampaikan oleh perusahaan 

pembiayaan syariah.
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Tabel 3.13.

Daftar Penyelenggara Sosialisasi IKNB Syariah

Jenis Kendaraan Pengaturan Sebelumnya
NPF  5% NPF > 5% Piutang UUS > 50%

Perubahan

20% 10% 15% 50%

20% 15% 20% 15%

25% 20% 25% 20%



6. RSEOJK Tingkat Kesehatan Pembiayaan Syariah

Sesuai POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah, 

diatur bahwa Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi ketentuan 

tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah, yang meliputi rasio permodalan, kualitas aset 

produktif, rentabilitas, dan likuiditas. Di mana, pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan tata 

cara penghitungan tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah, akan diatur dalam dalam 

SEOJK.

Untuk melaksanakan amanat dimaksud, pada tahun 2015 OJK telah menyelesaikan penyusunan 

rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan 

Syariah. Secara ringkas dalam rancangan Surat Edaran diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Pemenuhan tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah yang meliputi rasio permodalan, 

kualitas aset produktif, rentabilitas, dan likuiditas tidak berlaku komposit;

b. Rasio permodalan yang merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset 

yang disesuaikan, dengan besaran paling sedikit 10% (sepuluh persen).

c. Besaran kualitas aset produktif bermasalah dengan kategori kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan/atau macet setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif paling tinggi 

sebesar 5% (lima persen) dari total aset produktif.

d. Besaran rentabilitas yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari faktor return on asset, return 

on equity, beban operasional terhadap pendapatan operasional, pendapatan pembiayaan syariah 

bersih, paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima).

e. Besaran likuiditas yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari faktor current ratio dan cash 

ratio, paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima).

3.2.2.3. Kegiatan Pengaturan Dana Pensiun Syariah

Sebagai kelanjutan dari penyampaian naskah akademis, dalam tahun 2015, OJK melakukan beberapa 

kali rapat untuk membahas draft RPOJK dimaksud bersama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), Asosiasi Dana 

Pensiun Indonesia (ADPI), Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia (IDPII) dan beberapa perwakilan dari 

industri dana pensiun. Dalam bulan November 2015, draft RPOJK mengenai penyelenggaraan program 

ensiun berdasarkan prinsip syariah telah dijadwalkan untuk board seminar pada bulan Desember 

2015. Akan tetapi, board seminar dimaksud dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2016. Posisi saat 

ini, draft RPOJK dimaksud sedang dimintakan tanggapan/masukan kepada asosiasi dari industri dana 

pensiun dan asuransi, serta IDPII.
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3.2.3. Penelitian IKNB Syariah

Dalam rangka untuk mempercepat akselerasi dan pertumbuhan IKNB Syariah, OJK melakukan kegiatan 

kajian dan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan model pengembangan terbaik bagi IKNB 

Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan adalah:

1. Asuransi Syariah: Sistem Operasional Perusahaan Asuransi Syariah;

2. Pembiayaan Syariah: Risk-Adjusted Finance to Value (FTV) Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

Perusahaan Pembiayaan Syariah;

3. Modal Ventura Syariah: Kajian Pengembangan Kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah;

4. Dana Pensiun Syariah: Kajian Potensi Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip 

Syariah di Indonesia; dan

5. LKM Syariah: Perspektif Good Corporate Governance (GCG) dalam Implementasi Sistem Manajemen 

BMT di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian, OJK bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang ekonomi syariah 

yang kompeten di bidang syariah, yaitu:
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Tabel 3.14.

Lembaga yang Bekerja sama dengan OJK

No. Lembaga (Tema) Latar Belakang Tujuan

Masyarakat Ekonomi 
Syariah

• Pertumbuhan asuransi syariah sangat dipengaruhi 
oleh fatwa, peraturan, dan praktik yang dilakukan 
oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman 
mengenai ketiga aspek tersebut secara komprehensif 
sangat diperlukan oleh regulator, DSN-MUI dan 
perusahaan asuransi syariah sebagai pemangku 
kepentingan utama dalam industri asuransi syariah.

• Bagi regulator, pemahaman atas fatwa dan praktik 
yang dilakukan oleh pelaku pasar dapat menjadi 
dasar pengaturan dan pegawasan.

• Bagi DSN-MUI dengan pemahaman mengenai 
praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat 
menjadi dasar dalam menerbitkan fatwa yang tepat.

• Bagi perusahaan asuransi syariah, pemahaman 
atas fatwa dan peraturan dapat menjadi dasar dalam 
pelaksanaan operasional.

• Keberadaan literatur yang membahas asuransi 
syariah secara komprehensif dari perspektif syariah, 
regulasi, dan praktik juga sangat diperlukan untuk 
mendukung penyiapan sumber daya insani yang 
berkualitas.

• Mengetahui perkembangan terkini mengenai 
konsep sistem operasional asuransi syariah.

• Mengetahui sistem operasional asuransi 
syariah yang sedang dijalankan oleh industri 
asuransi syariah.

• Mengetahui peraturan yang mengatur 
tentang asuransi syariah, baik regulasi dari 
OJK maupun regulasi mengenai kesyariahan 
atau fatwa dari DSN MUI.

• Mengetahui pemahaman masyarakat, 
regulator, cendikiawan, ulama, tokoh 
masyarakat mengenai industri asuransi 
syariah.

1.
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No. Lembaga (Tema) Latar Belakang Tujuan

Karim Consulting 
(Pembiayaan Syariah)

Departemen Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas 
Indonesia

• Ketentuan mengenai besar Down Payment (DP) 
pembiayaan syariah untuk kendaraan bermotor 
yang ditetapkan pada tahun 2012 memberikan 
pengaruh terhadap portofolio pembiayaan syariah 
untuk kendaraan bermotor.

• Perlunya evaluasi mengenai besaran Finance to 
Value (FTV) pembiayaan syariah yang tepat untuk 
kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih, 
bagi perusahaan pembiayaan syariah.

• Penetapan FTV berbasis risiko dalam hal ini 
diartikan sebagai seberapa besar risiko 
lembaga/industri tersebut sehingga dinilai perlu 
untuk diberlakukan FTV sebagai penerapan prinsip 
kehati-hatian.

• Lembaga keuangan (bank dan pasar modal) tidak 
mampu sepenuhnya menjembatani pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan 
dana;

• Perusahaan start up atau UKM mengalami kesulitan 
dalam mengakses dana yang ada di sektor 
perbankan, sementara disisi lain pasar modal dapat 
memberikan akses pendanaan langsung berupa 
penyertaan saham juga tidak mampu sepenuhnya 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 
start up atau UKM;

• Perusahaan start up atau UKM membutuhkan 
modal dan kemampuan pengelolaan bisnis yang 
baik untuk dapat maju dan berkembang. Pada 
kenyataannya, rata-rata Perusahaan start up atau 
UKM tidak memiliki modal besar dan memiliki risiko 
bisnis yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar 
karena produk yang belum teruji sehingga 
dibutuhkan lembaga modal ventura sebagai 
alternatif yang dapat menyelesaikan berbagai 
persoalan tersebut.

• Mengetahui risiko apa saja yang 
menyebabkan FTV perusahaan pembiayaan 
syariah harus lebih tinggi dibanding FTV/LTV 
perbankan.

• Mengetahui risiko apa saja yang 
menyebabkan FTV perusahaan pembiayaan 
syariah harus lebih tinggi dibanding dibanding 
LTV perusahaan pembiayaan konvensional; 

• Mengevaluasi efektifitas FTV/LTV terhadap 
pertumbuhan pembiayaan/kredit baik di 
perbankan maupun di perusahaan 
pembiayaan baik konvensional maupun 
syariah. 

• Mengevaluasi efektifitas FTV/LTV terhadap 
NPF/NPL baik di perbankan maupun di 
perusahaan pembiayaan baik konvensional 
maupun syariah;

• Mengidentifikasi dan memetakan berbagai 
permasalahan yang ada pada industri modal 
ventura syariah;

• Melakukan perbandingan antara model bisnis 
modal ventura syariah secara teoritis dan 
aktual sehingga gap analysis dapat 
dilakukan;

• Memberikan rekomendasi terkait model 
bisnis modal ventura syariah dan kebijakan 
yang dapat diambil regulator dalam 
mengembangkan modal ventura syariah   
di Indonesia.

2.

3.



No. Lembaga (Tema) Latar Belakang Tujuan

PT. Alvara Strategi (Dana 
Pensiun Syariah)

UIN Syarif Hidayatullah 
(LKM Syariah)

• Besarnya penduduk Indonesia usia produktif yang 
bekerja dan muslim, sehingga potensi program 
dana pensiun syariah Indonesia diduga cukup 
besar.  Menurut Survey Angkatan Kerja Nasional 
BPS tahun 2014 ada 114 .628 .026 jiwa, penduduk 
usia 15 tahun keatas yang bekerja.

• Saat ini belum ada regulasi yang mengatur 
penyelenggaraan  dana pensiun syariah, sehingga 
perlu dilakukan studi untuk memotret minat dan 
potensi penyelenggaraan program dana pensiun 
syariah, sebagai bahan pertimbangan bagi OJK 
dalam membuat regulasi program dana pensiun 
syariah

• Keberadaan BMT yang mulai tumbuh pada akhir 
90-an kini telah berkembang dan berdiri di hampir 
setiap wilayah di Indonesia.

• Asosiasi BMT Indonesia (ABSINDO) menyebutkan 
bahwa terdapat lebih dari 5000 BMT dengan outlet 
sekitar 22.000 outlet, telah mampu mengelola lebih 
dari 22 juta pemegang rekening dengan total aset 
sekitar Rp3.5 trilyun rupiah. Adapun tingkat 
pertumbuhan per tahunnya antara 30-40%.

• Dengan mencermati perkembangan BMT, 
pertumbuhan BMT tergolong relatif cepat dan 
siginifikan. Namun demikian, pertumbuhan secara 
kuantitas tanpa diiringi dengan menjaga kualitas 
akan membawa potensi kerugian.

• Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas 
tata kelola yang baik sehingga pertumbuhan yang 
terjadi pada BMT seperti dijelaskan diatas, benar-
benar merupakan pertumbuhan yang kuat dan 
berkesinambungan.

• Mengukur tingkat pengetahuan (knowledge) 
pendiri dan potensial pendiri DPPK terhadap 
prinsip-prinsip program dana pensiun syariah

• Mengetahui faktor-faktor pertimbangan 
pendiri dan potensial pendiri DPPK dalam 
memilih bentuk penyelenggaraan dana 
pensiun

• Mengukur potensi pasar (potensial market) 
penyelanggaraan program dana pensiun 
syariah di Indonesia

• Mengetahui faktor eksternal dan internal 
penghambat pendiri dan potensial pendiri 
DPPK pada dana pensiun syariah

• Mengetahui harapan (expectation) pendiri 
dan potensial pendiri DPPK terhadap regulasi 
penyelengaraan DPPK 

• Melakukan analisis tingkat implementasi 
Syariah Governance pada kinerja 
manajemen operasional BMT di wilayah 
penelitian.

• Melakukan analisis faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap prinsip Syariah 
Governance.

• Analisis tingkat kepuasan mitra terhadap 
pelayanan BMT sebagai lembaga keuangan 
mikro syariah dalam kerangka syariah 
governance.

4.

5.
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Kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing kajian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



3.2.3.1. Penelitian tentang Asuransi Syariah

Kesimpulan:

i. Penyelenggaraan usaha asuransi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip muamalah Islami, yaitu 

minimal ditegakkan di atas prinsip: 1) keadilan (adl), 2) dipercaya (amanah), 3) seimbang (tawazun), 

4) universal (syumul), 5) kemaslahatan (maslahah).

ii. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perusahaan asuransi 

harus menghindari praktik-praktik terlarang, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti: 

ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), 

suap (riswah), perbuatan maksiat dan objek haram.

iii. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah, sebagaimana tergambar dalam laporan keuangan 

dan sistem operasional perusahaan, kegiatan usaha asuransi telah dijalankan berdasarkan kesepakatan 

tolong-menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para peserta. Hal ini ditandai 

dengan adanya kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru’ dan selanjutnya perusahaan bertindak 

sebagai pengelola Dana Tabarru’.

iv. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi (umum) syariah, terdapat prinsip-prinsip asuransi 

(konvensional) yang telah berlaku umum dalam industri asuransi konvensional secara global, dan 

menjadi bagian terpenting dalam praktik penyelenggaraan asuransi umum di Indonesia, yaitu: 

prinsip Kepentingan Terasuransikan (Insurable Interest), I`tikad baik (Usmost Good Faith), Ganti 

Rugi (Indemnity), Penyebab Dominan (Proximate Cause), Subrogasi (Subrogation), namun prinsip-

prinsip ini tidak tercantum dalam regulasi sebagai  bagian dari prinsip asuransi yang harus dijalankan 

dan ditaati industri serta tidak tercantum dalam fatwa akad asuransi syariah yang sudah ada bahwa 

prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

v. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah, implementasikan akad tabarru’, akad wakalah 

bil ujrah, akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah yang telah “dipositifisasi” ke dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK), sebagian besar telah dijalankan oleh industri asuransi syariah, namun demikian 

terdapat beberapa perbedaan penafsiran dalam implementasi yang perlu disempurnakan ditingkat 

pelaksanaan di industri dan diperjelas dalam peraturan oleh regulator.

Bab 3. Industri Keuangan Non-Bank Syariah128



vi. Bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan industri asuransi syariah ke depan 

yang perlu menjadi perhatian bersama semua stakehobablders asuransi syariah, meliputi: Masalah 

spin off, biaya akuisisi dan komisi agen pada produk unit link, perlakuan surplus underwriting, 

persoalan proacing dan twisting, masalah reasuransi syariah, tentang ex gratia dan no-claim bonus, 

serta persoalan moralitas ditingkat agen, agency, broker dan adjuster.

Saran:

i. Perlunya ada relaksasi peraturan-peraturan lama, untuk diselaraskan dan disesuaikan dengan 

perkembangan kebijakan pemerintah serta roadmap IKNB yang baru saja dikeluarkan.

ii. Bahwa banyaknya regulasi sangat membantu industri asuransi syariah dalam tata kelola perusahaan 

yang baik dan benar, namun demikian banyaknya laporan yang harus dibuat dan dilaporkan industri 

kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi persoalan tersendiri bagi industri asuransi. Karena itu 

kami menyarankan adanya penyederhanaan laporan atau mengurangi jumlah laporan yang harus 

disampaikan kepada regulator karena hal ini dirasakan sudah cukup mengganggu bagi industri.

iii. Terkait tantangan industri menyangkut masalah-masalah yang muncul ditingkat operasional seperti: 

masalah spin-off, biaya akuisisi, surplus underwriting, proacing dan twisting, reasuransi syariah, 

ex gratia dan no-claim bonus, serta persoalan moralitas ditingkat agen, agency, broker dan adjuster, 

perlu keterlibatan semua pihak baik regulator (OJK), asosiasi (AASI), maupun otoritas fatwa (DSN 

MUI), untuk mengambil peran sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3.2.3.2. Penelitian tentang Besar Uang Muka Pembiayaan Syariah

Kesimpulan:

i. FTV perusahaan pembiayaan syariah harus lebih tinggi daripada FTV perbankan syariah atau LTV 

perbankan konvensional karena perusahaan permbiayaan syariah tidak memiliki risiko yang dimiliki 

oleh perbankan yakni Risiko maturity mismatch dan Risiko sistemik.

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat berpotensi mengalami maturity mismatch 

antara aset dan kewajiban. Maturity mismatch pada umumnya mengacu pada jangka waktu jatuh 

tempo yang lebih lama dari aset relatif bank terhadap kewajiban bank.
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Risiko sistemik dapat timbul dari adanya maturity mismatch antara aset relatif bank yang lebih  

lama terhadap kewajiban bank. Dimana, bank mendanai beberapa aset jangka panjang dengan 

menggunakan dana (kewajiban) jangka pendek. Apabila hal ini terjadi secara berlebihan, maka bank 

akan terpapar risiko bank runs dan memungkinkan mereka untuk menimbun likuiditas atau menjual 

aset-aset pada harga pasar yang terdepresiasi untuk memenuhi penarikan dana dari nasabah.

ii. FTV perusahaan pembiayaan syariah harus lebih tinggi daripada LTV perusahaan pembiayaan 

konvensional karena perusahaan permbiayaan syariah tidak memiliki risiko yang dimiliki oleh 

perusahaan pembiayaan konvensional, yakni: 

a) D-SIM (Domestic Sytematically Important Multifinance), dimana secara size aset dan pangsa 

pasar, perusahaan pembiayaan konvensional teridentifikasi memiliki risiko D-SIM dan memenuhi 

syarat untuk pemberlakuan capital surcharge sebesar 2,5%. 

b) Secara size modal inti, perusahaan pembiayaan konvensional juga memenuhi syarat untuk 

diberlakukannya Capital Conservation Buffer, dimana perusahaan pembiayaan konvensional 

sudah memenuhi syarat analogi bank buku 3 yang harus dikenakan Capital Conservation Buffer 

sebesar 2,5%. 

Secara industri, perusahaan pembiayaan konvensional telah memenuhi syarat untuk diterapkannya 

capital surcharge dan capital conservation buffer, dikarenakan berdasarkan data tahun 2014, pangsa 

pasar perusahaan pembiayaan konvensional mencapai 93,07% (sembilan puluh tiga koma nol tujuh 

persen) dengan 61,83% (enam puluh satu koma delapan puluh tiga persen) diantaranya dimiliki 

oleh 20 (dua puluh) perusahaan pembiayaan konvensional yang memiliki aset di atas Rp5 triliun. 

Dari penguasaan pangsa pasar dan penguasaan sebagaiaan besar pangsa pasar tersebut oleh 

beberapa perusahaan yang mempunyai aset di atas Rp5 triliun, penetapan LTV bagi perusahaan 

pembiayaan konvensional harus lebih hati-hati (prudent) atau lebih rendah dibandingkan dengan 

pembiayaan syariah yang berdasarkan data tahun 2014, pangsa pasar pembiayaan syariah baru 

mencapai 6,93% (enam koma sembilan puluh tiga persen), dimana secara industri maupun secara 

nasional tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian.

iii. Penerapan FTV/LTV yang berbeda dimana FTV pada perusahaan pembiayaan syariah lebih tinggi 

dibandingdengan LTV pada perusahaan pembiayaan konvensional, tidak menyebabkan penurunan 

terhadap total kredit. Total kredit tetap mengalami peningkatan. Peningkatan yang lebih dramatis 

diperlihatkan oleh pembiayaan syariah hingga periode Januari 2013. Dengan kata lain, pertumbuhan 

yang drastis pada pembiayaan syariah tidak berdampak pada penurunan pertumbuhan pembiayaan 

konvensional.

Bab 3. Industri Keuangan Non-Bank Syariah130



iv. Setelah pemberlakuan DP yang sama antara perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah 

(yang artinya FTV pada perusahaan pembiayaan syariah sama dengan LTV pada perusahaan 

pembiayaan konvensional), total kredit pada perusahaan pembiayaan konvensional tetap mengalami 

petumbuhan yang relatif stabil. Hal yang berbeda terjadi pada total pembiayaan syariah pada 

perusahaan pembiayaan syariah yang perlahan namun pasti terus mengalami penurunan. 

Penurunan besaran uang muka (down payment/urbun) untuk pembiayaan jual beli kendaraan 

bermotor dapat menjadi insentif bagi perkembangan industri pembiayaan syariah. Konsumen yang 

seharusnya layak menurut analisis kelayakan kredit namun tidak layak untuk dibiayai karena 

pembayaran uang muka yang terlampau besar, pada akhirnya menjadi layak kembali dengan 

penyesuaian besaran uang muka (down payment/urbun) pembiayaan syariah. Selanjutnya, melalui 

analisis kelayakan kredit yang mengedepankan prinsip kehatihatian maka pertumbuhan pembiayaan 

syariah tidak akan menyebabkan meningkatnya Non Performing Financing (NPF).

v. Dengan menggunakan metode penetapan DP berdasarkan risiko, maka besaran DP pada perusahaan 

pembiayaan syariah didapat dengan mengurangi 2 (dua) yang terdapat pada pembiayaan konvensional 

(namun tidak terdapat pada pembiayaan syariah), yakni: 

Capital Surcharge (X) dalam Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) adalah tambahan 

modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan 

perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan 

kemampuan Bank dalam menyerap kerugian. Besarnya tambahan modal Capital Surcharge untuk 

D-SIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima 

persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Sedangkan Capital Conservation Buffer (Y) merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai 

penyangga (buffer) apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Besarnya tambahan modal untuk 

Capital Conservation Buffer ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR. 

Atas dasar itu, Capital Surcharge (X) yang akan digunakan sebagai faktor pengurang dalam 

perhitungan besaran uang muka pembiayaan syariah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) 

sedangkan Capital Conservation Buffer (Y) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
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Uang Muka Pembiayaan Syariah = Uang Muka Pembiayaan Konvensional - X% - Y%

X = Capital Surcharge 

Y = Capital Conservation Buffer



Rekomendasi:

Uang muka pembiayaan syariah lebih rendah 5% (lima persen) dari uang muka yang ditetapkan bagi 

pembiayaan konvensional. Apabila diimplementasi pada ketentuan saat ini, besaran uang muka 

pembiayaan syariah, sebagai berikut:

3.2.3.3. Penelitian tentang Modal Ventura Syariah

Kesimpulan:

i. Model bisnis modal ventura di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Pendanaan, berasal dari dalam negeri, luar negeri, maturity dan imbal hasil;

b) Model bisnis Perusahaan Modal Ventura, terdiri dari mikro mandiri, mikro pertanian, hulu hilir 

dan menengah; dan

c) Profil penerima dana (pendanaan), biasanya dilihat dari jenis bisnis, siklus bisnis, skala bisnis, 

dan gender.

ii. Masalah penting yang dihadapi oleh industri modal ventura di Indonesia:

a) Mismatch Funding; sisi funding didominasi oleh pinjaman dibandingkan ekuitas, pinjaman memiliki 

tenor tertentu dan mengharuskan adanya cicilan, jika disalurkan (financing) dalam bentuk 

penyertaan (equity), dan mismatch funding yang harus dihadapi oleh MV menjadi terlalu besar.

Akibat dari mismatch funding antara lain: risiko yang ditanggung oleh modal ventura menjadi 

lebih besar ketika menerapkan equity participation, jumlah financing dengan skema equity 

participation menjadi semakin sedikit;

b) Exit strategy; exit strategy menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengembangan industri 

Modal Ventura di Indonesia, di beberapa negara maju, exit strategy dilakukan dengan cara IPO, 

strategic buyer, M & A, dan beberapa cara lainnya, IPO tidak mungkin dilakukan karena ketiadaan 

faktor pendukung IPO, sulit mencari perusahaan yang mau menjadi strategic buyer, dan skema 

financing yang mayoritas berbentuk pinjaman membuat mekanisme exit strategy sulit dilakukan; 

dan
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No. Jenis Kendaraan Uang Muka Pembiayaan Syariah

1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) atau 3 (tiga) 20% - 2,5% -2,5% = 15%

2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Lebih (Tujuan Produktif) 20% - 2,5% -2,5% = 15%

3) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Lebih (Tujuan Non Produktif) 25% - 2,5% -2,5% = 20%



c) Informasi mengenai calon PPU yang minim; dari sisi perusahaan pasangan usaha (PPU), 

masyarakat Indonesia dinilai belum siap untuk menerima pembiayaan dalam bentuk equity 

participation, ketidaksiapan dalam mengelola dana secara amanah dan profesional, dalam 

beberapa kasus, PPU seringkali tidak jujur dalam mengungkapkan kinerja usaha yang mereka 

kelola.

Akibat yang ditimbulkan; equity participation sulit dilakukan karena sangat berisiko bagi perusahaan 

MV dan penggunaan skema agunan untuk meminimalkan risiko default dari PPU. Agunan juga 

berfungsi sebagai faktor pendorong bagi PPU agar amanah dalam mengelola dana.

Rekomendasi:

i. Untuk menuju industri modal ventura yang ideal diperlukan beberapa hal yang perlu menjadi 

perhatian, antara lain:

a) Penyediaan dana jangka panjang: 

- Regulatory based, dapat dilakukan dengan penyediaan dana jangka panjang oleh pemerintah 

atau regulator; dan

- Market based, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menitikberatkan pada peran swasta 

dalam memobilisasi dana jangka panjang bagi MV. Pemerintah atau regulator berperan 

sebagai fasilitator dalam pengumpulan dana. 

b) Pengembangan usaha untuk sasaran modal ventura dan modal ventura syariah, yang dilakukan 

dengan:

- Pendataan profil usaha yang unbankable namun potensial didanai oleh modal ventura dan 

modal ventura syariah; dan

- Membangun kerjasama dengan badan ekonomi kreatif, lembaga penelitian, dan universitas 

untuk mendapatkan PPU yang inovatif. Beberapa startup sukses di Indonesia berasal dari 

kampus.

ii. Selain akad mudharabah dan musyarakah, modal ventura syariah juga dapat menggunakan skema 

akad lainnya, seperti:

a) Salam (forward sale), sesuai diterapkan untuk sektor pertanian dan komoditas lainnya; dan

b) Istishna (forward sale – manufacture), sesuai diterapkan untuk kegiatan usaha terkait infrastruktur.
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3.2.3.4. Penelitian tentang Dana Pensiun Syariah

Kesimpulan:

i. Pengetahuan DPPK eksiisting dan potensial DPPK terhadap penyelanggaraan dana pensiun dengan 

prinsip syariah masih cukup rendah. Termasuk pengetahuan akan IDPII dan Fatwa DSN MUI tentang 

penyelenggaraan dana pensiun dengan prinsip syariah.

ii. Ada ketertarikan yang cukup besar dari DPPK existing untuk menyelenggarakan dana pensiun 

dengan prinsip syariah, dari tiga kemungkinan pilihan konversi (43.9%) menjadi pilihan utama, 

diikuti pembuatan unit syariah (28.1 %) dan pendirian dapen baru dengan prinsip syariah (28.1 %).

iii. Ada ketertarikan yang cukup besar dari potensial DPPK untuk mendirikan dana pensiun dengan 

prinsip syariah. 

iv. Ada ketertarikan yang cukup besar dari potensial DPPK untuk mengikutsertakan karyawannya ke 

dana pensiun dengan prinsip syariah.

v. Aspek yang paling penting untuk diatur oleh OJK adalah aspek pengelolaan (pengelolaan kekayaan, 

iuran, pembayaran manfaat), diikuti aspek kelembagaan (perizinan, kepengurusan dan pembubaran), 

aspek tata kelola dan aspek pengawasan.

Rekomendasi:

i. OJK perlu melakukan penekanan materi sosialisasi yang berbeda pada dana pensiun pemberi 

kerja eksisting dan potensial DPPK. Untuk DPPK eksisting penekanan pada perbedaan dana 

pensiun konvensional dengan dana pensiun syariah, sedangkan untuk potensial DPPK penekanan 

pada peningkatan awareness terhadap dana pensiun syariah.

ii. Aspek syariah ternyata menjadi pertimbangan yang cukup besar bagi DPPK eksisting dan potensial 

DPPK untuk menyelenggarakan dana pensiun, sehingga OJK perlu melakukan sosialisasi yang 

lebih sering agar DPPK eksisting maupun potensial DPPK menjadi lebih yakin akan Dana Pensiun 

Berdasarkan Prinsip Syariah. 

iii. Potensi pasar penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan prinsip syariah cukup besar, sehingga 

OJK perlu segera menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan 

prinsip syariah. 

iv. OJK perlu memfasilitasi dan melakukan pendampingan khususnya bagi DPPK eksisting yang ingin 

melakukan konversi maupun mendirikan unit DPPK syariah. Pendampingan pada proses konversi, 

dan pendampingan dalam hal sosialisasi jika terdapat gejolak dari para peserta. 

v. Aturan yang perlu ditekankan dan pertimbangan yang sangat matang adalah aturan pada aspek 

pengelolaan (pengelolaan kekayaan, iuran, pembayaran manfaat), dengan mengantisipasi persoalan 

yang mungkin akan muncul dikemudian hari.
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3.2.3.5. Penelitian tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

Kesimpulan:

i. Implementasi tata kelola syariah (sharia governance) meliputi beberapa aspek yaitu: transparansi, 

akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kewajaran, dan kepatuhan syariah. Secara umum 

keenam aspek ini telah diterapkan di BMT yang merupakan sampel dari penelitian ini. Akan tetapi, 

dalam implementasinya masih terdapat beberapa elemen dari aspek-aspek tersebut yang masih 

perlu mendapatkan perhatian.

ii. Berdasarkan Conformatory Factor Analysis (CFA) yang dilakukan menunjukkan bahwa Sharia 

Governance ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat diukur tingkat kontribusi yang diberikannya. 

Dari analisis ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, 

Independency, Fairness dan Sharia Compliance adalah elemen penting dalam mewujudkan Prinsip 

Sharia Governance di BMT dengan urutan: transparansi (0,822), independensi (0,804), kepatuhan 

syariah (0,801), responsibilitas (0,797), akuntabilitas (0,726), dan kewajaran (0,595). Dengan 

demikian faktor dominan dalam menentukan terwujudnya sharia governance pada penelitian ini 

adalah transparansi dan kepatuhan syariah.

iii. Secara keseluruhan ditemukan bahwa Indeks Kepuasan Mitra (IKM) terhadap layanan BMT berada 

dalam kategori baik untuk semua variabel yaitu atribut jasa BMT (74,918), hubungan BMT dengan 

mitra (80,116), citra BMT (76,408) bahkan ada kategori sangat baik dalam hal kenyamanan nasabah 

dalam melakukan proses transaksi, lokasi BMT dekat dengan tempat usaha, dan keramahan 

karyawan/staf BMT pada aspek hubungan BMT dengan mitra. Namun demikian masih terdapat 

beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain: pada aspek atribut jasa BMT besarnya 

margin/bagi hasil/bonus yang diberikan dinilai dan komitmen pengelola dalam penggunaan dana 

pihak ketiga.

iv. Sementara dalam hal hubungan antara tingkat kepuasan mitra dengan penerapan sharia governance 

tidak signifikan. Dari hasil pengujian diperoleh nilai r hitung sebesar -0,212. Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara persepsi pengelola dalam implementasi prinsip sharia governance dengan 

kepuasan yang dirasakan oleh mitra adalah lemah dan hubungan tersebut berbanding terbalik 

dengan nilai koefisien bernilai negatif. Hal ini menandakan bahwa implementasi yang dijalankan 

oleh semua BMT tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan yang dirasakan mitra. Hal tersebut 

diperkuat dengan nilai signifikan antara persepsi pengelola mengenai implementasi prinsip sharia 

governance dengan kepuasan yang dirasakan oleh mitra. Nilai signifikasi yang lebih besar dari 

0,05 (0,487 > 0,05) yang menunjukkan bahwa memang tidak terdapat hubungan yang signifikan
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antara persepsi pengelola mengenai implementasi prinsip sharia governance dengan kepuasan 

yang dirasakan mitra. Dalam arti bahwa dari data yang ada, penerapan sharia governance yang 

baik pada BMT tidak serta merta berdampak pada tingginya indeks kepuasan mitra terhadap BMT. 

Dalam jangka panjang ada banyak aspek yang dapat diperkuat untuk kelembagaan dan SDM BMT 

sehingga ada suatu standar yang sama dalam hal prosedur dan manajemen BMT sehingga memiliki 

ukuran dan indikator yang jelas dan terukur.

Rekomendasi:

i. Perlunya disusun suatu milestone dalam rangka implementasi Sharia Governance bagi Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah-BMT. Milestone juga mencerminkan bentuk pembinaan pemerintah maupun 

lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhadap perkembangan LKMS-BMT 

sehingga menjadi lembaga alternatif dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat 

menjadi tangguh, berdaya dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional. 

ii. Perlunya dirumuskan tentang Standar Implementasi Sharia Governance bagi Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah seperti BMT dengan indikator-indikator yang relevan dengan keberadaan lembaga 

tersebut. Hal ini penting untuk menjaga jati diri, prinsip dan nilai-nilai LKMS-BMT khususnya sebagai 

lembaga keuangan mikro syariah. 

iii. Perlunya dibangun komitmen bersama diantara kementerian dan lembaga-lembaga yang menangani 

LKMS-BMT dalam rangka mendorong pelaksanaan Sharia Governance. 

Dalam kerangka yang lebih luas dan untuk kepentingan jangka panjang diperlukan regulasi yang jelas 

bahkan mandiri untuk memayungi BMT di Indonesia, selain itu dalam kerangka financial inclusion BMT 

memiliki potensi yang besar sebagai alternatif pembiayaan bagi kelompok usaha kecil mikro sehingga 

diperlukan suatu mekanisme akselerasi untuk memperkuat potensi dan peran BMT. Untuk itu diperlukan 

adanya kebijakan yang responsif bagi LKMS-BMT antara lain: fasilitasi permodalan dengan margin 

yang rendah, pembinaan sumber daya manusia, standarisasi operasional manajemen dan operasional 

prosedur, mekanisme perlindungan konsumen/mitra LKMS, penjaminan simpanan dan pembiayaan, 

standarisasi akad syariah untuk produk pembiayaan mikro, standarisasi kompetensi SDM serta sertifikasi 

dewan pengawas syariah BMT.

3.2.4. Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB Syariah dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan pokok, yaitu kegiatan analisis 

dan kegiatan pemeriksaan. Analisis dilakukan terhadap laporan yang disampaikan perusahaan kepada 

OJK, baik laporan rutin maupun laporan non rutin. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan berdasarkan 

permintaan stakeholder perusahaan.
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3.2.4.1. Pengawasan Perusahaan Perasuransian Syariah

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2015, kegiatan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisis laporan keuangan triwulan terhadap laporan bulanan 21 perusahaan asuransi jiwa, 26 

perusahaan asuransi umum, dan 3 perusahaan reasuransi.

2) Analisis laporan hasil pengawasan DPS terhadap terhadap 21 perusahaan asuransi jiwa, 26 

perusahaan asuransi umum, dan 3 perusahaan reasuransi.

3) Analisis laporan treaty terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang menyampaikan 

laporan treaty sebanyak 36 perusahaan, yang tidak menyampaikan laporan treaty sebanyak 14 

perusahaan. Dari perusahaan yang menyampaikan laporan treaty, seluruhnya telah mendapatkan 

dukungan reasuransi di dalam negeri (100%). 

4) Analisis laporan bulanan dana jaminan perusahaan asuransi syariah (laporan Bank Kustodian) 

yang disampaikan oleh Bank Kustodian. Analisis laporan triwulanan dana jaminan perusahaan 

asuransi syariah juga dilakukan secara rutin menggunakan hasil rekap bank kustodi dan laporan 

dana jaminan yang disampaikan oleh perusahaan asuransi syariah bersama dengan laporan 

keuangan triwulan. Setelah dilakukan analisis dana jaminan, OJK melakukan tindak lanjut analisis 

dalam bentuk konfirmasi kepada perusahaan maupun pemberitahuan melalui telepon atau surat 

resmi dari OJK.

5) Analisis penyisihan kontribusi. Selama tahun 2015 terdapat 16 surat pengajuan pengesahan 

penyisihan kontribusi dari perusahaan asuransi jiwa, terdiri dari 13 pengajuan pengesahan 

penyisihan kontribusi untuk tahun 2014, 2 pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk 

tahun 2013, dan 1 pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk tahun 2008 s.d. 2009.

6) Analisis tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah. Selama tahun 2015 terdapat 24 

permintaan keterangan tingkat solvabilitas dan dan seluruh permintaan tersebut sudah ditanggapi 

dengan menyampaikan hasil analisis tingkat solvabilitas perusahaan dalam bentuk surat 

keterangan tingkat solvabilitas kepada perusahaan. Terdapat 5 perusahaan perasuransian yang 

rutin meminta surat dimaksud.

7) Analisis Self Assessment Risk terhadap 48 perusahaan perasuransian dan reasuransi syariah, 

jumlah perusahaan yang berada pada risiko rendah adalah 19 perusahaan. Sedangkan untuk 

perusahaan yang berada pada risiko sedang rendah dan sedang tinggi masing-masing adalah 

26 perusahaan dan 3 perusahaan.

8) Analisis Rencana Korporasi dan Bisnis. Analisis yang dilakukan terhadap perusahaan asuransi 

dan reasuransi syariah terkait rencana korporasi dan bisnis tahun 2015 secara umum adalah 

untuk mengetahui rencana spin-off  dari unit usaha syariah perusahaan asuransi. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan terutama terhadap unit usaha syariah yang menyampaikan laporan 

diketahui bahwa secara umum, rencana korporasi dan bisnis unit usaha syariah belum berisi
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rencana spin-off terutama terkait kapan spin-off akan dilakukan. Beberapa perusahaan telah 

menjelaskan persiapan yang harus dilakukan terkait dengan rencana spin-off mereka.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Tahun 2015, mulai diterapkan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision). Kegiatan 

pemeriksaan berdasarkan risk based supervision (RBS) dilakukan terhadap  8 perusahaan asuransi 

syariah, yang terdiri atas 6 pemeriksaan rutin dan 2 pemeriksaan di luar rencana pemeriksaan 

tahun 2015. Perusahaan asuransi syariah yang diperiksa tersebut meliputi 3 perusahaan asuransi 

jiwa, 4 perusahaan asuransi umum dan 1 perusahaan reasuransi.

3.2.4.2. Pengawasan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2015, kegiatan analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisis laporan keuangan triwulan terhadap laporan bulanan 44 perusahaan pembiayaan, 4 

perusahaan modal ventura dan 2 perusahaan penjaminan sampai dengan triwulan kedua. Sejak 

triwulan ketiga, terdapat 5 perusahaan pembiayaan existing yang tidak lagi dilakukan analisis 

karena perusahaan pembiayaan tersebut tidak lagi menjalankan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan 1 perusahaan pembiayaan baru yang mendapat izin UUS.

2) Analisis laporan keuangan tahunan (audited) terhadap perusahaan yang menjalankan seluruh 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 3 perusahaan pembiayaan syariah, 4 

perusahaan modal ventura syariah dan 2 perusahaan penjaminan syariah. 

Analisis indentifikasi awal perusahaan pembiayaan yang menjalankan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dalam Know Your Financial IKNB Syariah (KYFIS). Analisis ini bertujuan untuk 

menghasilkan informasi mengenai pergerakan nilai akun-akun signifikan pada perusahaan 

pembiayaan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Analisis ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan nilai risiko dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko (Self 

Assessment) yang disampaikan perusahaan pada bulan Februari tahun 2015.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Tahun 2015, mulai diterapkan pengawasan berbasis risiko (Risk Based Supervision) terhadap 

perusahaan pembiayaan yang menjalani usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pemeriksaan 

dilakukan terhadap 8 perusahaan yang menjalani usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 6 

perusahaan pembiayaan syariah (1 full-fledged dan 5 UUS), terdiri dari 5 perusahaan merupakan 

pemeriksaan rutin dan 1 perusahaan merupakan pemeriksaan setiap waktu dan 2 perusahaan 

modal ventura syariah (full-fledged), satu di antaranya merupakan pemeriksaan setiap waktu.
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3.2.5. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Berikut ini bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan OJK dalam tahun 2015 terkait dengan layanan:

1. Pencatatan dan Persetujuan Produk

Selama tahun 2015, OJK telah menerbitkan 87 surat pencatatan produk asuransi syariah yang 

terdiri dari 54 produk baru asuransi jiwa syariah, 14 perubahan produk asuransi jiwa syariah, dan 

19 produk baru asuransi kerugian syariah. Pada periode tersebut, OJK juga sudah menerbitkan 

22 surat persetujuan pemasaran produk asuransi syariah melalui kerja sama dengan bank.

Selama tahun 2015, OJK melakukan pencatatan atas 3 produk penjaminan dan menerima pengajuan 

atas 3 akad pembiayaan. Proses pencatatan atas produk tersebut masih dalam proses analisis 

dan diskusi, baik dengan perusahaan ataupun dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan.

2. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama

Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Dewan Direksi dan Komisaris dilaksanakan untuk sub 

sektor perusahaan perasuransian syariah, pembiayaan syariah dan penjaminan syariah. Pengujian 

tersebut dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan dari perusahaan, analisis pendahuluan dan 

konfirmasi ke beberapa pihak yang dilakukan oleh OJK, kemudian wawancara dan penyampaian 

hasil pengujian tersebut.

Pada tahun 2015, OJK telah menerima permohonan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi 

pihak utama dari perusahaan asuransi syariah sebanyak 45 calon pihak utama. Dari 45 calon pihak 

utama, 40 calon telah selesai dilaksanakan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan dinyatakan 

LULUS Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Sementara, sisanya yaitu 5 calon pihak utama 

belum dilaksanakan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan berbagai pertimbangan.

OJK telah menerima permohonan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama dari 

perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan penjaminan syariah. Terdapat 14 calon pihak 

utama dari perusahaan pembiayaan syariah dan 5 calon pihak utama dari perusahaan penjaminan 

syariah. OJK telah melakukan Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap seluruh calon 

pihak utama dari perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan penjaminan syariah. Dari hasil 

pengujian tersebut seluruh calon dinyatakan lulus.

3. Perizinan dan Pelaporan

Dalam tahun 2015, OJK telah memproses permohonan izin pendirian perusahaan asuransi (full-

fledged), konversi dari kegiatan usaha konvensional menjadi syariah, dan izin UUS untuk perusahaan
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asuransi sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dan izin UUS perusahaan penjaminan sebanyak 1 

(satu) permohonan. Dari 10 (sepuluh) permohonan UUS perusahaan asuransi, 6 (enam) diantaranya 

telah diterbitkan izin dan 4 (empat) permohonan masih dalam proses disebabkan perusahaan 

belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan sehingga akan dilanjutkan dalam tahun 2016. 

Sedangkan untuk perusahaan penjaminan, proses analisis sudah selesai sehingga dapat diterbitkan 

izin pembentukan UUS perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan asuransi syariah dan 

perusahaan penjaminan syariah yang telah diterbitkan izin oleh OJK dalam tahun 2015:

Untuk perusahaan pembiayaan syariah, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan diatur bahwa perusahaan 

pembiayaan yang sudah menjalankan kegiatan pembiayaan syariah diwajibkan untuk menyampaikan 

izin sebagai perusahaan pembiayaan (bagi perusahaan pembiayaan syariah full fledge) dan surat 

pencatatan kegiatan pembiayaan syariah (bagi perusahaan pembiayaan dalam bentuk UUS), untuk 

selanjutnya akan ditetapkan izin sebagai perusahaan pembiayaan syariah (bagi perusahaan 

pembiayaan syariah full fledge) dan izin pembentukan UUS. Untuk itu, selama tahun 2015, OJK 

telah menetapkan izin sebagai perusahaan pembiayaan syariah untuk 3 (tiga) perusahaan pembiayaan 

eksisting yang menjalankan kegiatan syariah dan izin UUS terhadap 37 perusahaan pembiayaan 

eksisting yang sudah menjalankan kegiatan pembiayaan syariah dalam bentuk UUS. 

Berdasarkan ketentuan terkait dengan perizinan dan kelembagaan dimaksud, terdapat 5 (lima) 

perusahaan pembiayaan yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah 

(UUS), yang tidak menyampaikan pengajuan kembali izin sebagai UUS. Berikut adalah tabel
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Tabel 3.15.

Nama Perusahaan yang Memperoleh Izin OJK

No. Nama Perusahaan No. dan Tanggal Surat Keputusan Izin dari OJKJenis Izin Usaha

Perusahaan Asuransi 

1. PT Asuransi Sonwelis Takaful Konversi KEP-60/D.05/2015 tanggal 30 April 2015

2. PT Asuransi Jasa Mitra Abadi Full Syariah KEP-96/D.05/2015 tanggal 28 Agustus 2015

3. PT Finansial Wiramitra Danadyaksa Unit Syariah KEP-254/NB.223/2015 tanggal 14 Juli 2015

4. PT Mandiri AXA General Insurance Unit Syariah KEP- 481/NB.223/2015 tanggal 24 November 2015

5. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia Full Syariah KEP-124/D.05/2015 tanggal 30 November 2015

6. PT Asuransi Reliance Indonesia Unit Syariah KEP-512/D.05/2015 tanggal 22 Desember 2015

Perusahaan Penjaminan

1. PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015



perusahaan pembiayaan yang tidak melanjutkan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah:

Sedangkan untuk perusahaan modal ventura, pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) perusahaan modal 

ventura yang mengajukan permohonan untuk membentuk UUS. Namun demikian, mengingat pada 

saat perusahaan mengajukan permohonan tersebut, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai 

pembentukan UUS, maka kepada perusahaan dimaksud diterbitkan surat pencatatan yang 

menyatakan bahwa perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan modal ventura dengan prinsip 

syariah. Berikut adalah tabel nama perusahaan modal ventura yang diterbitkan surat pencatatan 

untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura sesuai dengan prinsip syariah:  

Selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2015, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan 

perusahaan modal ventura telah ditetapkan melalui POJK Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perizinan 

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. POJK dimaksud diantaranya mengatur 

mengenai ketentuan tentang perizinan usaha sebagai perusahaan modal ventura syariah dan 

pembentukan UUS, baik untuk perusahaan yang baru akan menjalankan kegiatan usaha dengan 

prinsip syariah ataupun bagi perusahaan eksisting yang sudah menjalankan kegiatan usaha  dengan 

prinsip syariah sebelum POJK ditetapkan.
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Tabel 3.16.

Nama Perusahaan Pembiayaan yang Tidak Melanjutkan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

No. Nama Perusahaan Jenis Entitas

1. PT Asia Multidana Unit Usaha Syariah

2. PT Astra Multi Finance Unit Usaha Syariah

3. PT Citra Mandiri Multi Finance Unit Usaha Syariah

4. PT Prioritas Raditya Multifinance Unit Usaha Syariah

5. PT Sejahtera Pertama Multifinance Unit Usaha Syariah

No. Nama Perusahaan No. dan Tanggal Surat Keputusan Izin dari OJK

1. PT Vasham Kosa Sejahtera Unit Usaha Syariah S-434/NB.223/2015 tanggal 21 Mei 2015

2. PT Celebes Artha Ventura Unit Usaha Syariah S-547/NB.223/2015 tanggal 29 Juni 2015

Jenis Izin Usaha

Tabel 3.17.

Nama Perusahaan Modal Ventura yang Mendapatkan Surat Pencatatan untuk Melakukan 
Kegiatan Usaha Modal Ventura dengan Prinsip Syariah



Untuk itu, kepada perusahaan eksisting yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, 

baik dalam bentuk full fledge ataupun UUS, diwajibkan untuk menyampaikan izin sebagai perusahaan 

modal ventura (bagi perusahaan modal ventura syariah full fledge) dan surat pencatatan kegiatan 

usaha modal ventura syariah (bagi perusahaan modal ventura dalam bentuk UUS), untuk selanjutnya 

akan ditetapkan izin sebagai perusahaan modal ventura syariah (bagi perusahaan modal ventura 

syariah full fledge) dan izin pembentukan UUS.

4. Pembukaan Kantor Cabang

Dalam tahun 2015, OJK telah menerbitkan izin pembukaan kantor cabang 1 perusahaan asuransi 

syariah, yaitu kantor cabang Surabaya PT Jaya Proteksi Takaful melalui Surat Keputusan KEP-

5/NB.223/2015 tanggal 6 Februari 2015.

Berikut adalah izin pembukaan kantor cabang yang diberikan untuk pembiayaan syariah dan 

penjaminan syariah dalam tahun 2015:

- 518 kantor cabang dari perusahaan pembiayaan syariah.

- 6 kantor cabang dari perusahaan penjaminan syariah.

5. Pelaporan Kantor Pemasaran

Selama tahun 2015, terdapat 5 perusahaan asuransi yang mengajukan permohonan pembukaan 

kantor pemasaran, yaitu 3 perusahaan asuransi jiwa dan 2 perusahaan asuransi kerugian, dengan 

total 14 kantor pemasaran yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. 

6. Penutupan Kantor Pemasaran

Selama tahun 2015, OJK menerbitkan surat pencatatan atas penutupan kantor pemasaran PT 

Asuransi Takaful Keluarga yang berlokasi di Banda Aceh pada bulan Mei 2015.

7. Pelaporan Perubahan Alamat Kantor

Selama tahun 2015, OJK telah menerbitkan surat pencatatan atas perubahan alamat kantor 

perusahaan sebanyak 2 kantor pusat, 2 kantor cabang, dan 4 kantor pemasaran.

8. Pengadministrasian Tenaga Ahli

Pada tahun 2015, OJK telah melakukan administrasi tenaga ahli Perusahaan Asuransi atau 

Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah sebanyak 4 orang.

9. Pelaporan Akad Pembiayaan Syariah dan Produk Penjaminan Syariah

Berdasarkan ketentuan OJK maka perusahaan pembiayaan dan perusahaan penjaminan diminta 

untuk melaporkan kepada OJK mengenai akad pembiayaan dan produk penjaminan yang akan 

dipasarkan.  Selama tahun 2015, OJK melakukan pencatatan atas 3 (tiga) produk penjaminan dan
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menerima pengajuan atas 3 (tiga) akad pembiayaan namun sampai dengan akhir tahun belum 

dicatat karena masih dalam proses analisis dan diskusi, baik dengan perusahaan ataupun dengan 

DPS perusahaan.

Selama tahun 2015, OJK melakukan pencatatan atas pelaporan perubahan kelembagaan lain yang 

terdiri dari antara lain: perubahan anggaran dasar, perubahan alamat kantor pusat, perubahan 

alamat kantor cabang, perubahan susunan Pihak Utama dan perubahan modal disetor. Pencatatan 

atas pelaporan kelembagaan dimaksud dilakukan untuk 18 perusahaan pembiayaan syariah dan 

1 perusahaan penjaminan syariah.
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4.1. Operasi Moneter Syariah

Secara umum, kondisi likuiditas perbankan syariah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Selama tahun 2015, strategi operasi moneter syariah (OMS) oleh BI tetap diterapkan 

dengan melakukan pengelolaan ekses likuiditas perbankan syariah. Penempatan BUS dan UUS di BI 

masih didominasi oleh penempatan pada FASBIS yang bertenor overnight (ON). Sementara itu, pada 

tenor yang lebih panjang, yaitu SBIS (tenor 9 bulan) dan Reverse repo SBSN (tenor 1 bulan), relatif 

rendah.

145

OPERASI MONETER DAN 
PASAR UANG SYARIAH

BAB

4

Tabel 4.1.

Indikator Likuiditas Perbankan Syariah (Rp. Miliar)

Aset*    5,615,150.00 6,132,583.00 9.21% 272,343.47 296,261.97 8.78%

Likuiditas (Giro & Posisi OM)      550,118.09 429,339.33 -21.96% 42,023.32 36,318.64 -13.58%

Giro di BI      273,776.82 297,119.03 8.53% 10,673.35 11,637.04 9.03%

GWM (Akhir Tahun)      267,590.00 270,168.86 0.96% 10,130.00 10,835.32 6.96%

GWM (Rata-Rata)      260,240.00 279,799.13 7.49% 9,290.00 10,374.50 11.67%

Excess Reserve (Akhir Tahun)          6,186.82 26,950.17 335.61% 543.35 801.72 47.55%

Excess Reserve (Rata-Rata)          2,998.45 3,880.76 29.43% 383.07 480.39 25.41%

Posisi Operasi Moneter/Syariah      276,341.27 132,220.30 -52.15% 31,349.97 24,681.60 -21.27%

Posisi Operasi Moneter/Syariah (Rata-Rata)      289,148.00 223,937.93 -22.55% 18,820.41 21,992.45 16.85%

SBI/SBIS (Akhir Tahun)        88,898.50 32,300.00 -63.67% 8,130.00 6,280.00 -22.76%

SBI/SBIS (Rata-Rata)        93,080.66 61,942.60 -33.45% 6,115.43 8,000.00 30.82%

FASBI/S (Akhir Tahun)        98,851.10 94,57530 -4.33% 21,977.50 18,001.60 -18.09%

FASBI/S (Rata-Rata)      102,820.09 90,338.03 -12.14% 11,786.39 13,118.24 11.30%

Term Deposit/FTK (Akhir Tahun)                     - - 0.00% - - 0.00%

Term Deposit/FTK (Rata-Rata)                     - - 0.00% - - 0.00%

Reverse repo (Akhir Tahun)        88,591.67 5,345.00 -93.97% 1,242.47 400.00 -67.81%

Reverse repo (Rata-Rata)        93,247.25 71,657.29 -23.15% 918.60 874.21 -4.83%

2014

Bank Konvensional

2015 Growth (%)

Bank Syariah

2014 2015 Growth (%)
Indikator



Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, posisi rata-rata OMS meningkat sebesar 16,85% selama 

2015, walaupun secara posisi akhir tahun cenderung menurun jika dibandingkan pada akhir tahun 

sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada instrumen SBIS yaitu sebesar 30,82%. Sementara secara 

posisi akhir tahun 2015, posisi OMS cenderung menurun sebesar 21,27% bila dibandingkan dengan 

volume OMS di akhir tahun 2014.

Penurunan posisi OMS pada akhir tahun 2015 sejalan dengan perkembangan OM konvensional yang 

juga mengalami penurunan.  Namun secara rata-rata, peningkatan posisi OMS bertolak belakang dengan 

penurunan posisi OM  konvensional. Gambaran perbandingan komposisi OMS dan OM Konvensional 

antara posisi akhir tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

4.1.1. Pelaksanaan Operasi Moneter Syariah

Pelaksanaan Operasi Moneter oleh BI saat ini, baik secara syariah maupun konvensional, terdiri dari 

dua bagian utama, yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Untuk OPT Syariah, 

instrumennya terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan tenor 9 bulan, dan Reverse
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Grafik 4.1. 

Komposisi Instrumen Operasi Moneter (kontraksi) Syariah vs Konvensional
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repo SBSN dengan tenor 1 bulan Lelang SBIS dilakukan secara regular 1 bulan sekali, sedangkan lelang 

Reverse repo SBSN dilakukan secara reguler 1 minggu sekali. Untuk Standing Facilities Syariah, terdiri 

dari FASBIS dan Financing Facility (transaksi repo dengan BI).

1. SBIS

Pada tahun 2015, posisi SBIS mengalami peningkatan secara rata-rata harian, namun cenderung 

menurun per akhir tahun. Selama tahun 2015, rata-rata posisi SBIS adalah sebesar Rp8.000,00 

miliar, meningkat sebesar 30,82% dari rata-rata posisi SBIS tahun 2014. Sedangkan apabila dilihat 

dari posisi akhir tahun 2015, SBIS tercatat sebesar Rp6.280,00 miliar, atau cenderung menurun 

sebesar 22,76% dibandingkan pada akhir tahun 2014. 

2. Reverse repo SBSN

Upaya penggunaan surat berharga Pemerintah dalam pengelolaan moneter yang dilakukan oleh BI 

tetap dilakukan secara konsisten melalui lelang Reverse repo SBSN. Hal ini ditunjukkan dalam 

perkembangan OMS tahun 2015, dengan penggunaan instrumen SBSN dalam lelang Reverse repo 

(RR) secara rata-rata cenderung stabil bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara rata-rata, penempatan dana perbankan syariah pada instrumen RR SBSN cenderung menurun 

sebesar 4,83%, dari Rp918,60 miliar di tahun 2014 menjadi Rp874,21 miliar di tahun 2015. Sedangkan 

jika dilihat dari posisi akhir tahun, posisi instrumen RR SBSN menurun sebesar 67,18%, dari Rp1.242,47 

miliar pada akhir tahun 2014 menjadi Rp400,00 miliar pada akhir tahun 2015. 

3. FASBIS

Penempatan dana BUS/UUS pada FASBIS mengalami penurunan, meskipun tidak sebesar penurunan 

pada SBIS maupun RR SBSN. Rata-rata posisi FASBIS selama tahun 2015 adalah sebesar Rp13.118,24 

miliar, meningkat 11,30% dari rata-rata posisi FASBIS tahun 2014. Sedangkan jika dilihat dari posisi 

akhir tahun, terjadi penurunan sebesar 18,09%, dari Rp21.977,50 miliar pada akhir tahun 2014 

menjadi Rp18.001,60 pada akhir tahun 2015.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, penempatan dana BUS/UUS pada FASBIS masih memiliki 

porsi terbesar dari seluruh penempatan pada OMS. Pada akhir tahun 2015 penempatan dana pada 

FASBIS memiliki porsi sebesar 72,94% dari volume total OMS, sedangkan pada tahun 2014 porsi 

tersebut sebesar 70,10%. 

Data tersebut di atas menguatkan opini bahwa pola pengelolaan likuiditas perbankan syariah belum 

bergeser ke tenor yang lebih panjang. Dengan bergesernya penempatan dana perbankan syariah 

pada BI ke instrumen dengan tenor yang lebih panjang, maka diharapkan pengelolaan likuiditas pada
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jangka yang lebih pendek dapat dilakukan melalui pasar uang syariah, sehingga akan mendorong 

pendalaman pasar uang syariah.

4. Financing Facility – Repo dengan BI

Selama tahun 2015, tidak terdapat pengajuan penggunaan Financing Facility (repo) kepada BI 

meskipun FDR perbankan syariah (BUS) tetap tinggi. FDR perbankan syariah (BUS) cenderung 

meningkat sebesar 1,59% dari 86.66% pada akhir tahun 2014 menjadi 88.03% pada akhir tahun 

2015. Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang dibutuhkan baik oleh BUS maupun UUS masih dapat 

dipenuhi dari transaksi PUAS.

4.1.2. Perkembangan Alat Likuid Perbankan Syariah

Posisi alat likuid perbankan syariah selama tahun 2015 meningkat bila dibandingkan dengan posisi 

tahun 2014. Hal ini terlihat dari grafik perkembangan rasio alat likuid1 perbankan syariah yang menunjukkan 

peningkatan.
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Grafik 4.2. 

Perkembangan Rasio Aset Likuid
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1 Rasio alat likuid adalah perbandingan antara alat likuid berupa surat berharga yang berkualitas tinggi (SBIS dan SBSN) yang dimiliki oleh perbankan 

syariah ditambah dengan FASBIS, RR SBSN, dan excess reserves dibanding terhadap GWM yang harus dijaga. Perhitungan dilakukan semata-mata 

untuk melihat sejauh mana kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban segera apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran 

(rush) oleh nasabah atau faktor lainnya terkait kebutuhan likuiditas.



Secara nominal, posisi alat likuid perbankan syariah per akhir Desember 2015 mengalami peningkatan 

sebesar 41,31% dibandingkan dengan akhir Desember 2014, yaitu dari Rp22,16 triliun menjadi Rp31,32 

triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan SBSN sebesar 74,12% dari Rp8,71 

triliun menjadi Rp15,16 triliun. Sedangkan posisi SBIS dan FASBIS pada akhir tahun 2015 mengalami 

penurunan masing-masing sebesar 23,37% dan 19,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka rasio alat likuid perbankan syariah mengindikasikan kemampuan perbankan syariah yang masih 

terjaga dalam memenuhi kewajiban segera. Selain itu, dapat dilihat pada grafik di atas bahwa seiring 

dengan berjalannya waktu di tahun 2015, baik posisi alat likuid dan rasio alat likuid perbankan syariah 

cenderung meningkat. Hal ini seiring dengan FDR yang cenderung meningkat pada akhir tahun 2015. 

4.2. Perkembangan Pasar Uang Syariah

Pasar uang antarbank syariah (PUAS) memiliki peran yang penting dalam mendukung ketahanan industri 

perbankan syariah dan stabilitas lembaga keuangan syariah, khususnya untuk pengelolaan risiko likuiditas 

perbankan syariah melalui penempatan dan penggunaan dana syariah berjangka pendek. Sejalan 

dengan fungsi strategis pasar uang syariah tersebut, pengembangan dan pemantauan pasar uang 

antarbank syariah menjadi sangat penting untuk mewujudkan pasar uang antarbank syariah yang dalam 

dan efisien serta mendukung pengembangan keuangan syariah secara keseluruhan.   

4.2.1 Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

Secara keseluruhan, aktivitas PUAS pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi PUAS pada tahun 2015 menurun sebesar 55,23% dari 

Rp148,3 triliun di tahun 2014 menjadi Rp66,4 triliun di tahun 2015. Sementara itu, apabila dibandingkan 

dengan tahun 2014, volume transaksi PUAS dimaksud meningkat sebesar 38,39% dari Rp107,1 triliun 

di tahun 2013 menjadi Rp148,3 triliun.
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Tabel 4.2.

Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

2013 2014 2015Indikator

Keseluruhan Volume 107.127,90 148.259,40 66.379.30

(Rp miliar) Rata-rata harian 433,72 615.18 275,43

Overnight Volume 51.444,20 79.651,20 22.760,00

(Rp miliar) Rata-rata harian 214,35 331,88 113,23

Frekuensi Tanam Total 1.869 2.176 1.540,00

Rata-rata 8 9 6

Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali



Kondisi yang sama terjadi pada rata-rata harian (RRH) volume PUAS dan frekuensi transaksi PUAS. 

Rata-rata harian (RRH) volume PUAS selama tahun 2015 menurun tajam sebesar 55,9% dari Rp625,6 

miliar di tahun 2014 menjadi Rp275,8 miliar. Frekuensi transaksi PUAS selama tahun 2015 juga mencatat 

penurunan sebesar 29,2% dari 2.176 transaksi di tahun 2014 menjadi 1.540 transaksi di tahun 2015 

(lihat tabel 4.2).

Selama tahun 2015 aktivitas PUAS menurun baik dari sisi volume maupun frekuensi transaksi. Penurunan 

tersebut secara umum dipengaruhi oleh perlambatan kinerja perbankan syariah selama tahun 2015 

terutama dilatarbelakangi oleh aktivitas sektor riil yang relatif tidak sebaik tahun 2014. Misalnya, 

pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah pada tahun 2015 hanya mengalami peningkatan 

6,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan peningkatan pembiayaan tahun 2014 yaitu sebesar 8,3%. Di sisi 

lain, FDR perbankan syariah (BUS-UUS) di tahun 2015 juga mengalami kenaikan dibanding 2014 yaitu 

dari 91,5% menjadi 92,1%.

Perlambatan pembiayaan perbankan syariah tersebut antara lain disebabkan oleh perlambatan ekonomi 

domestik dan penurunan kinerja ekonomi global. Bagi perbankan syariah, menurunnya kinerja ekonomi 

berpengaruh kepada aktivitas pembiayaan yang dilakukan khususnya pembiayaan kepada UKM yang 

masih mendominasi industri perbankan syariah. Dikaitkan dengan aktivitas di PUAS, khususnya kebutuhan 

perbankan syariah akan likuiditas jangka pendek melalui PUAS, menurunnya pembiayaan tentunya 

mempengaruhi aktivitas perbankan syariah di PUAS.

Lebih lanjut, perlambatan pembiayaan perbankan syariah tersebut tidak terlepas juga dari sisi pendanaan 

dimana DPK perbankan syariah selama tahun 2015 walaupun masih mencatat pertumbuhan sebesar 

6,10% (yoy), namun pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 18,70% (yoy). 

Pada 2015, imbal hasil produk deposito perbankan syariah masih berada jauh di bawah tingkat suku 

bunga deposito perbankan konvensional. Sementara imbal hasil giro relatif stabil dan imbal hasil tabungan 

mengalami sedikit peningkatan. Dengan kondisi imbal hasil tersebut, DPK perbankan syariah memiliki 

struktur pendanaan yang berjangka pendek dan relatif volatile. Kondisi ini dapat mendorong kurang 

kompetitifnya perbankan syariah yang dapat mendorong pengalihan dana dari perbankan syariah kepada 

perbankan konvensional (displacement risk).

Perkembangan di pembiayaan dan pendanaan perbankan syariah tersebut juga terlihat pada rasio 

Financing to Deposit (FDR) perbankan syariah. Melambatnya pertumbuhan pembiayaan yang lebih 

rendah daripada pertumbuhan DPK menyebabkan FDR menurun ke posisi 88,03% (lihat grafik 4.3). 

Bagi pengelolaan risiko, penurunan FDR perbankan syariah setidaknya akan mengurangi potensi tekanan 

risiko likuiditas dan risiko pembiayaan namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, penurunan FDR ini 

salah satu alasan menurunnya aktivitas transaksi PUAS di tahun 2015.
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Dari sisi intermediasi perbankan syariah, pada semester II 2015 FDR perbankan syariah turun dari  

96,52% menjadi 92,14%. Di semester II 2015, realisasi pembiayaan mencapai Rp213,99 triliun atau naik 

tipis sebesar Rp6,9triliun. Kenaikan realisasi pembiayaan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan 

kenaikan DPK yang meningkat Rp17,69 triliun. Pengetaan realisasi pembiayaan sebagai bentuk konsolidasi 

perbankan dalam rangka memperbaiki kinerjanya terutama pada NPF merupakan salah satu pendorong 

utama dari penurunan FDR ini.
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Grafik 4.3. 
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Grafik 4.4. 

Rata-rata Harian Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS
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Apabila diteliti lebih lanjut, volume PUAS tahun 2015 sempat meningkat pada semester I tahun 2015 

di kisaran Rp300 miliar – Rp500 miliar namun demikian tidak berlanjut dan bahkan menurun secara 

signifikan mulai Oktober 2015 di kisaran Rp200 miliar. Hal yang sama terjadi pada frekuensi transaksi 

yang sempat meningkat hingga lebih dari 450 transaksi di semester I tahun 2015 namun kemudian 

menurun hingga hanya sekitar 250 transaksi di akhir 2015. Penurunan volume dan frekuensi transaksi 

PUAS di  2015 lebih didorong oleh kondisi likuiditas perbankan syariah cukup likuid akibat belum 

maksimalnya penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah. 

4.2.2. Tingkat Imbalan PUAS

Tingkat imbalan PUAS selama tahun 2015 relatif stabil walaupun berada pada level yang sedikit lebih 

rendah dibandingkan tahun 2014 dan hal ini sejalan juga dengan kecenderungan yang terjadi di PUAB. 

Dengan kondisi likuiditas perbankan syariah yang tercermin dari aktivitas di PUAS dan akselerasi 

pembiayaan perbankan syariah yang melambat di tahun 2015, kecenderungan stabilnya imbalan PUAS 

menunjukkan bahwa hal ini antara lain disebabkan oleh: (i) pelaku PUAS yang relatif tidak terlalu aktif 

bertransaksi di pasar, (ii) kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang relatif masih dapat terpenuhi dan, 

(iii) pengaruh kinerja sektor riil yang menurun karena perlambatan aktivitas ekonomi nasional termasuk 

pembiayaan kepada UKM.

Secara lebih spesifik, rata-rata tertimbang (RRT) imbalan PUAS memang cenderung lebih tinggi 

dibandingkan RRT suku bunga PUAB namun pergerakan PUAS maupun PUAB secara umum memiliki
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Grafik 4.5. 
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trend yang relatif sama. Selama tahun 2015, imbalan PUAS terlihat lebih fluktuatif dan mengalami 

pergerakan yang signifikan di kisaran 3%-7% demikian pula pergerakan suku bunga PUAB di kisaran 

kurang dari 6%. Namun demikian, sebagaimana suku bunga PUAB, imbalan PUAS tetap berada jauh 

di bawah BI rate dan SBIS, dan sedikit di atas FASBIS rate. Stabilnya tingkat imbalan PUAS ini disebabkan 

karena dorongan permintaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang tidak terlalu 

besar seiring dengan perlambatan ekspansi pembiayaan bank syariah.

4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS

Konversi Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang terjadi pada tahun 

2014 juga tidak banyak mengubah aktivitas bank syariah (BUS dan UUS) yang aktif di PUAS. Dari total 

34 bank syariah (BUS dan UUS), terdapat 17 bank syariah yang melakukan transaksi di PUAS pada 

tahun 2015 baik sebagai penanam maupun pengelola dana. Jumlah ini relatif tidak banyak berubah 

dibandingkan tahun 2014 sebanyak 18 bank syariah. Di lain pihak, jika ditinjau dari jumlah total pelaku 

PUAS baik yang berasal dari bank syariah maupun bank konvensional di tahun 2015, terlihat penurunan 

jumlah pelaku PUAS dari 48 bank di tahun 2014 menjadi 42 bank di tahun 2015.

Lebih jauh, apabila dilihat dari komposisi pelaku PUAS secara keseluruhan, bank konvensional memiliki 

share yang besar pada transaksi PUAS baik secara volume maupun frekuensinya walaupun mengalami 

sedikit penurunan. Berdasarkan volume transaksi di PUAS, share bank konvensional turun dari 79,07% 

menjadi 68,02%. Sementara itu, berdasarkan frekuensi transaksi, share perbankan konvensional juga 

menurun dari 55,74% menjadi 43,51%.

Kondisi di atas mengkonfirmasi perlambatan aktivitas perbankan syariah di PUAS, sedangkan perbankan 

konvensional yang kondisi likuiditasnya lebih besar daripada perbankan syariah juga aktif menempatkan 

dananya di PUAS yaitu sebagai bank penanam dana. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih lebih
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Tabel 4.3.

Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS

Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali

Syariah

2013 2015
Indikator

Jumlah Bank Syariah 34 34 34

Jumlah pelaku transaksi: 19 25 18 30 17 26

-  Penanam dana 18 25 17 30 16 26

-  Pengelola dana 15 - 13 - 14 -

Rata-rata Volume 433,72 615,18 275,43

Rata-rata Frekuensi 8 9 6

Konvensional Syariah Konvensional Syariah Konvensional

2014



tingginya imbalan PUAS dibandingkan suku bunga PUAB sehingga mempengaruhi minat perbankan 

konvensional untuk menjadi penanam berjangka pendek di PUAS. Selain itu, hubungan dan komunikasi 

yang erat antara bank induk konvensional dengan BUS dan UUS yang menjadi anak usaha maupun 

divisi usahanya juga turut mendorong peningkatan share perbankan konvesional dalam PUAS.

Walaupun kinerja perbankan syariah melambat di tahun 2015, kondisi likuiditas perbankan syariah relatif 

masih baik di tahun 2015 seperti yang tercermin dari penempatan dana BUS dan UUS pada instrumen 

moneter syariah Bank Indonesia sebagai bagian dari manajemen likuiditas berupa peningkatan dana 

untuk berjaga-jaga (buffer) likuiditas. Hal tersebut terlihat dari total volume SBIS dan rata-rata harian

FASBIS sebesar masing-masing Rp6,28 triliun dan Rp14,48 triliun. Total volume SBIS mengalami 

penurunan sebesar Rp1,85 triliun, sedangkan rata-rata harian FASBIS mengalami peningkatan sebesar 

Rp2,69 triliun dibanding tahun 2014. Selain likuiditas yang tersedia di Bank Indonesia, likuiditas di PUAS 

utamanya rasio volume PUAS terhadap aset perbankan syariah juga menurun dari 0.23% menjadi 

0,10%. Kedua indikator ini menjelaskan perlambatan perbankan syariah secara umum.
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Tabel 4.4.

Komposisi Pelaku Transaksi PUAS

Bank Umum Konvensional Bank SyariahBank Syariah

2013 28,55% 71,45% 52,65% 47,35%

2014 20,93% 79,07% 44,26% 55,74%

2015 31,98% 68,02% 56,49% 43,51%
Sumber: Bank Indonesia

Bank Umum Konvensional

Tahun Share Volume Share Frekuensi

Tabel 4.5.

Rasio Pasar Uang, Instrumen Moneter dan FDR

Total Aset (triliun Rp) 242.28 4954.47 261.93 5511.14 274.0 6132.58

Rasio terhadap Aset Industri (%) 4.66% 95.34% 4.54% 95.46% 4.28% 95.72%

RRH PUAS/PUAB (triliun Rp) 0.434 11.06 0.615 11.49 0.275 11.85

Rasio PUAS/PUAB terhadap Aset (%) 0.18% 0.22% 0.23% 0.21% 0.10% 0.19%

SBIS/SBI (triliun Rp) 4.71 91.39 8.13 88.90 6.28 32.30

Rasio PUAS/PUAB terhadap SBIS/SBI (%) 9.20% 12.10% 7.57% 12.92% 4.38% 36.69%

RRH FASBIS/FASBI (triliun Rp)  9.99 70.21  11.79 102.82 14.48 102.66

Rasio PUAS/PUAB terhadap FASBIS/FASBI (%) 4.34% 15.75% 5.22% 11.17% 1.90% 11.54

Rata-rata FDR (triliun Rp) 102.63% 87.18% 99.20% 90.21% 92.14% 92.11%

Syariah

2013

Konv. Syariah

2015

Konv. Syariah Konv.
Indikator

2014

Sumber: Bank Indonesia, data diolah kembali

(triliun Rp)



5.1. Hubungan Kerjasama Institusi Keuangan Syariah Internasional

Semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian regional maupun global, dan 

tren semakin membesarnya pangsa perbankan dan keuangan syariah di berbagai jurisdiksi, membuat 

perbankan dan keuangan syariah Indonesia sedikit banyak harus mengikuti perkembangan keuangan 

syariah internasional, dan bila memungkinkan turut terlibat dalam pengembangan dan pengambilan 

kebijakan terkait ekonomi dan keuangan syariah internasional. Oleh karena itu, menjadi bermanfaat bagi 

keuangan dan perbankan syariah Indonesia untuk dapat melakukan kerja sama dengan berbagai institusi 

keuangan syariah internasional, dalam rangka berpartisipasi  untuk pengembangan keuangan syariah 

internasional. Selain itu juga, keterlibatan dalam hubungan kerja sama internasional dapat diimplementasikan 

dalam pengaturan dan pengawasan perbankan/keuangan syariah internasional khususnya dalam proses 

penyusunan dan adaptasi standar internasional ke dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dan 

keuangan syariah di Indonesia.  

Peran serta Indonesia dalam berbagai kegiatan institusi internasional bidang keuangan dan perbankan 

syariah, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan antara lain yaitu: (i) berkontribusi dalam mendorong 

harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan standar best practices 

bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses informasi mengenai perkembangan 

terkini, kecenderungan arah harmonisasi regulasi dan standar best practices keuangan syariah global, 

(iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam keuangan dan perbankan 

syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan dalam lembaga internasional untuk peningkatan 

kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan 

dari berbagai kemajuan dalam perkembangan keuangan syariah global. Implementasi  berbagai kegiatan 

tersebut selama tahun 2015 telah dilakukan dengan  lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan 

syariah seperti Islamic Development Bank (IDB),  Islamic Financial Services Board (IFSB) dan International 

Islamic Financial Market (IIFM).
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5.1.1. Islamic Development Bank (IDB)

Otoritas Jasa Keuangan telah menandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) dengan IDB untuk 

meningkatkan kerja sama antara kedua institusi tersebut. MoU ditandatangani oleh Dr. Muliaman D. 

Hadad sebagai ketua OJK dan Dr. Ahmad Mohamed Ali sebagai Presiden IDB.  Kerja sama tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang ada antara OJK dan IDB di area riset, training dan 

advisory service, layanan keuangan syariah, dan pertukaran ahli-pengetahuan, serta membangun mikro 

finance di bawah naungan OJK.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam hubungan 

kerja sama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen Member Country Partnership 

Strategy (MCPS) Indonesia 2011-2014. MCPS disusun dan disahkan bersama antara IDB dan Pemerintah 

Republik Indonesia. Dengan cakupan isi MCPS antara lain: (i) komitmen financing IDB baik untuk sektor 

pemerintah maupun sektor swasta, (ii) bantuan teknis (TA) dalam bentuk hibah, fungsi advisory, promosi 

investasi dan fungsi fasilitasi oleh IDB Group. MCPS menggarisbawahi pilar penting kerja sama IDB 

dengan Indonesia yaitu: (i) Islamic finance, (ii) Partnership, (iii) Capacity development dan (iv) Reverse 

linkage. Dengan cakupan kerja sama antara lain seperti untuk Islamic finance, IDB akan pro-aktif  dalam 

membantu Indonesia  mengembangkan Islamic finance seperti bantuan pengembangan medium term 

vision (arsitektur sistem keuangan syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, 

memfasiltasi dan membawa partners dari luar Indonesia untuk transfer best practices, skill and resource. 

Selain itu juga seperti untuk Reverse linkage, IDB akan mendorong peran center of excellent di Indonesia 

untuk melakukan partnership dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta best practices 

yang dimiliki dan dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain. Ekspetasi investasi atas 

kerjasama antara IDB dan Indonesia dalam 5 tahun ke depan mungkin mencapai US $5 billion.

5.1.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB sebagai lembaga internasional yang memformulasikan dan menerbitkan standar regulasi untuk 

industri keuangan syariah, per akhir tahun 2015 telah memiliki anggota berjumlah 185 organisasi, terdiri 

atas regulatory and supervisory authorities, international inter-governmental organizations, serta  financial 

institutions, professional firms and Self-Regulatory Organisations (Industry Associations and Stock 

Exchanges) dari ±45 yurisdiksi/negara. Salah satu tujuan pendirian IFSB adalah secara aktif melaksanakan 

program diseminasi dan edukasi keuangan syariah termasuk standar IFSB yang telah dihasilkan melalui 

acara di berbagai negara dalam rangka antara lain memperoleh masukan dari otoritas dan industri 

mengenai best practices serta penyempurnaan program dan standar IFSB dimaksud. Program-program 

IFSB yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain:
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1. Pada tahun 2015 ini, OJK mengirimkan wakil untuk menghadiri 3rd Meeting of Guiding Principles on 

Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products Working Group yang membahas standar 

keterbukaan produk Pasar Modal (Disclosure of Islamic Capital Market Products), yaitu sukuk dan 

reksa dana syariah. Selama tahun 2015, Working Group telah mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan 

di Muscat, Istanbul, dan Kuala Lumpur.

2. Pada tanggal 6-8 Mei 2015 OJK berkerja sama dengan IFSB menyelenggarakan Workshops on 

Facilitating the Implementation of the IFSB Standars di OJK Institute, Gedung Menara Merdeka. 

Dalam workshop tersebut dibahas standar-standar IFSB yang terkait dengan kontrak investasi kolektif, 

perbankan syariah, dan asuransi syariah, yaitu standar IFSB-6 tentang Governance for Islamic 

Collective Investment Scheme, IFSB-12 tentang Liquidity Risks Management, IFSB-15 tentang Revised 

Capital Adequacy, dan IFSB-8 tentang Principles on Governance for Islamic Insurance (Takaful) 

Operations, dan IFSB-11 tentang Solvency Requirements for Takaful (Islamic Insurance) Undertakings.

3. IFSB Annual Meetings 2015: 26th Meeting of the Council, 13th General Assembly of the Islamic 

Financial Services Board & Other Events: Seminar on Enhancing Financial Inclusion Through Islamic 

Finance

4. The IFSB Indroduces FIS E-Learning Portal to Facilitate Understanding of the IFSB Standards – 

December 8, 2015

• IFSB memperkenalkan FIS E-Learning Portal untuk membantu pemahaman mengenai ketentuan 

IFSB (IFSB Standards) oleh anggota negara IFSB. Portal FIS E-Learning dapat digunakan oleh 

anggota dan non-anggota IFSB sebagai bahan pembelajaran yang komprehensif dan memiliki 

fitur yang atraktif yang akan membantu dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan 

mengenai IFSB standards.

5. The IFSB Council Adopts Guidance Note on Quantitative Measure for Liquidity Risk Management 

(GN-6)

• Anggota Dewan IFSB menyetujui perubahan Guidance Note dalam Perhitungan Kuantitatif terhadap 

Manajemen Risiko Likuiditas untuk melengkapi ketentuan likuiditas global seperti Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dan perkembangan manajemen risiko likuiditas 

lainnya. Hal ini akan membantu otoritas perbankan dan pengawasan untuk menyediakan kebutuhan 

dalam realisasi standar likuiditas sebagai counterpart dari konvensional, dan akan terus menyuarakan 

manajemen risiko likuiditas di IIFS.

• Tujuannya adalah untuk melengkapi standar prudential yang dikhawatirkan oleh IFSB, dan 

mendukung harmonisasi ketentuan internasional dalam area manajemen risiko likuiditas dengan 

menyediakan petunjuk terhadap aplikasi dari ketentuan likuiditas global untuk IIFS.
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• Selain itu untuk menyediakan petunjuk kepada otoritas pengawasan dalam mengaplikasikan LCR 

dan NSFR dalam kewenangan mereka dan membantu memahami peran mereka dalam membuat 

keleluasaan kebijakan yang tertera dalam GN ini, termasuk dalam aplikasi untuk menyediakan 

alternative liquidity approaches (ALA).

5.1.3. International Islamic Financial Market (IIFM)

International Islamic Financial Market (IIFM) didirikan tahun 2012 oleh beberapa institusi besar, yaitu 

IDB, Autoriti Monetari Brunei Darussalam, Bank Indonesia, Central Bank of Bahrain, Central Bank of 

Sudan, dan Bank Negara Malaysia (didelegasikan kepada Labuan Financial Services Authority) sebagai 

organisasi yang netral dan non-profit. Selain anggota pendiri tersebut, IIFM juga didukung oleh beberapa 

regulator dan pemerintah seperti State Bank of Pakistan, Dubai International Financial Centre, Indonesia 

Financial Services Authority, The National Bank of Kazakhstan, dan beberapa lembaga internasional 

dan regional. IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah 

khususnya Islamic Capital and Money Market segment of Islamic Financial Services Industry (IFSI) 

memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong 

harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menjadi anggota IIFM sejak tahun 2013. Sehingga perwakilan 

otoritas dari Indonesia menjadi dua yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2015 

IIFM telah memiliki ± 55 anggota yang terdiri dari otoritas keuangan dan pasar modal, lembaga-lembaga 

keuangan syariah dan lembaga terkait lainnya. Dalam rangka mendorong penerapan standar yang telah 

diterbitkan maupun awareness program terkait kegiatan dan produk IIFM, maka IIFM telah secara aktif 

melakukan sosialisasi melalui berbagai forum seminar, sekaligus melakukan review proses adaptasi dan 

implementasi standar yang dilakukan di berbagai yurisdiksi. Pada periode laporan, kegiatan sosialisasi 

dilakukan antara lain dalam acara World Islamic Banking Conference: Asia di Singapura.

5.1.4. Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI) didirikan pada 27 Maret 

1991 di Bahrain sebagai lembaga internasional non-profit. Tujuan pendirian AAOIFI adalah untuk 

mengembangkan akuntansi, audit, tata kelola, dan pandangan etika yang berhubungan dengan aktivitas 

institusi keuangan syariah yang akan diakui sebagai standar internasional dan praktik sesuai dengan 

aturan syariah, mengharmonisasi, meningkatkan, dan mempromosikan aturan dan prosedur akuntansi 

yang diadopsi oleh institusi keuangan syariah melalui penerbitan standar akuntansi dan interpretasi yang 

sama ke setiap instititusi.

Bab 5. Hubungan Kerja Sama Domestik dan Internasional158



AAOIFI juga melakukan berbagai program edukasi dan pelatihan, termasuk program pengembangan 

professional dalam akuntansi, audit, etika, tata kelola, syariah, dan area lainnya, juga untuk menyebarkan 

pengetahuan, dan mendorong para pelaku professional ke dalam industri keuangan dan perbankan 

syariah. Pelatihan, ujian, dan sertifikasi akan dikeluarkan secara resmi oleh AAOFI dan/atau dengan 

koordinasi dengan institusi lainnya.

5.2. Hubungan Kerjasama Domestik

Potensi pasar keuangan syariah Indonesia sesungguhnya masih sangat besar. Salah satu isu strategis 

yang dihadapi dan berdampak signifikan terhadap pengembangan perbankan syariah diantaranya adalah 

belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan 

perbankan syariah. Oleh karenanya OJK secara konsisten menjalin kerjasama, membangun sinergi dan 

koordinasi dengan pemerintah bersama otoritas terkait keuangan syariah dan pemangku kepentingan 

utama lainnya.  

5.2.1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI merupakan salah satu lembaga utama di Indonesia yang menopang perkembangan industri 

keuangan dan perbankan syariah nasional, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk dan 

jasa keuangan/perbankan syariah serta pengawasan pemenuhan kesesuaian syariah pada lembaga 

jasa keuangan yang diantaranya melalui rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

OJK telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan DSN-MUI pada tahun 2014, 

yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan sektor jasa keuangan 

Syariah, pengembangan kualitas kepatuhan pada prinsip syariah oleh lembaga dan/atau pelaku industri 

jasa keuangan syariah, berbagai kegiatan terkait pengaturan dan pembinaan serta pengembangan 

sektor jasa keuangan syariah maupun peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen sektor 

jasa keuangan syariah. Nota Kesepahaman ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan 

penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara DSN-MUI dan OJK secara lebih teknis yang mencakup 

perjanjian yang lebih kongkrit terkait kegiatan dan anggaran. 

Selama tahun 2015 OJK telah melakukan berbagai kegiatan bersama DSN - Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) salah satunya melalui kegiatan Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) 

DPS Lembaga Keuangan Syariah XI Se-Indonesia pada tanggal 16-18 Desember 2015 di Bandung dan 

diikuti oleh 130 DPS industri jasa keuangan syariah serta melibatkan Direktorat Pasar Modal Syariah 

OJK (DPMS) dan Direktorat IKNB Syariah OJK (DNBS). Dalam kegiatan tersebut para DPS dibekali
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dengan aturan-aturan dari OJK selaku regulator baik aturan mengenai perbankan syariah, pasar modal 

syariah, maupun industri non bank syariah, selain itu DPS juga dibekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan 

oleh Dewan Syariah Nasional MUI sehingga DPS dapat memahami aturan dengan baik dari segi aturan 

formal maupun dari segi syariah.

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 99/dsn-mui/xii/2015 tentang anuitas syariah untuk program 

pensiun.

• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 97/dsn-mui/xii/2015 tentang sertifikat deposito syariah.

• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 96/dsn-mui/iv/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah 

(al-tahawwuth al-islami/islamic hedging) atas nilai tukar.

• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 100/dsn-mui/xii/2015 tentang pedoman transaksi voucher 

multi manfaat syariah.

• Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 98/dsn-mui/xii/2015 tentang pedoman penyelenggaraan 

jaminan sosial kesehatan syariah.

Pada kegiatan Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) DPS LKS Se-Indonesia XI Tahun 2015 yang dilaksanakan 

pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2015 di Bandung tersebut juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan 

berbagai ketentuan, yaitu:

a. Sosialisasi Roadmap dan Diseminasi Ketentuan Perbankan Syariah

b. Sosialisasi Roadmap dan Diseminasi Ketentuan Pasar Modal Syariah

c. Sosialisasi Roadmap dan Diseminasi Ketentuan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

d. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI

5.2.2. Bank Indonesia 

Pasca beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia 

melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk mendorong terpeliharanya 

stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial 

yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui 

pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga 

kesinambungan fungsi dan kegiatan operasional lembaga keuangan. Lebih lanjut hal ini bertujuan 

dilaksanakan untuk mendukung kegiatan makroekonomi secara berkelanjutan, perkembangan industri 

dan sistem keuangan yang stabil, serta pertumbuhan sektor ekonomi dan kelompok masyarakat yang 

seimbang. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial mencakup sistem keuangan konvensional 

maupun syariah.
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Berbagai kegiatan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia kedua regulator telah dilakukan diantaranya 

melakukan pemeriksaan bersama terhadap bank-bank syariah, pembuatan kajian outlook perbankan 

syariah yang melibatkan ahli dari BI dan OJK dalam penyelenggaraan acara Indonesia Sharia Economic 

Festival (ISEF) 2015 di Surabaya pada 25 Oktober 2015 sampai dengan 1 November 2015 dengan 

tema “Empowering Islamic Economic and Finance for the Prosperity of the Nations”, dimana ISEF 2015 

terdiri dari tiga acara utama yakni Opening Ceremony, Sharia Economic Forum dan Sharia Fair.

5.2.3. Self Regulatory Officer (SRO)

SRO yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring 

dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan mitra Direktorat Pasar Modal Syariah dalam melakukan 

pengembangan pasar modal syariah. Selama tahun 2015, kerjasama yang dilakukan Pasar Modal 

Syariah dengan SRO antara lain seperti menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal Syariah baik di Jakarta 

maupun kota lain, Keterlibatan BEI dalam menyusun Daftar Efek Syariah, maupun penyelenggaraan 

program Pasar Rakyat Syariah dan Aku Cinta Keuangan Syariah. 

5.2.4. Kementerian Keuangan

Dalam rangka pengembangan produk pasar modal syariah, OJK beberapa kali mengadakan pertemuan 

dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R) khususnya Direktorat 

Pembiayaan Syariah. Pertemuan tersebut antara lain membahas kajian Sukuk Korporasi yang sedang 

dikaji di Direktorat Pasar Modal Syariah dan kemungkinan penerbitan sukuk negara khusus untuk reksa 

dana syariah secara private placement.

Pembahasan terkait perpajakan sukuk tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Kemenkeu 

mengatur perlakuan PPN khusus penyerahan Barang Kena Pajak sebagai underlying asset dalam 

penerbitan sukuk. Diharapkan dimuat dalam RUU PPN sebagai bagian dari Pasal 16B ayat (1) UU PPN 

(tidak kena PPN) dan memperhatikan masih kurangnya pemahaman pelaku pasar atas penerapan 

prinsip mutatis mutandis dalam PP 25 Tahun 2009, diusulkan agar diterbitkan produk hukum dari 

Kementerian Keuangan seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang memperjelas pengertian 

mutatis mutandis dalam PP Nomor 25 Tahun 2009, sehingga tidak menciptakan multi-tafsir dalam 

penerapan pengenaan PPh atas fee ijarah, sewa atau margin dari penerbitan sukuk korporasi.

Pada tahun 2015, Direktorat Pasar Modal Syariah bersama dengan Direktorat lain di OJK bekerjasama 

dengan BKF dan DJP membentuk tim kerja Isu-Isu Perpajakan di Sektor Jasa Keuangan. Salah satu 

aspek yang dibahas dalam tim kerja tersebut yaitu pembahasan aspek perpajakan atas produk syariah 

di Indonesia khususnya terkait pengaturan pengenaan PPN atas pengalihan hak manfaat atas penerbitan
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sukuk korporasi serta penjelasan terkait konsep mutatis mutandis khususnya pengenaan PPh atas fee 

ijarah, sewa atau margin dari penerbitan sukuk korporasi.

5.2.5. Lembaga Khusus Terkait Keuangan Syariah

OJK sebagai regulator keuangan telah menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga nasional yang 

terkait keuangan syariah dalam rangka medukung berkembanganya keuangan syariah, kerja sama

tersebut dilakukan dengan lembaga seperti Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia 

(DSAS – IAI) merupakan Penetapan standar akuntasi keuangan syariah, Pusat Komunikasi Ekonomi 

Syariah (PKES) merupakan Forum koordinasi untuk edukasi dan promosi ekonomi dan keuangan syariah 

nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan Badan penyelesaian 

perselisihan hukum di luar peradilan.

5.2.6. Asosiasi Industri

OJK selama tahun 2015 telah bekerja sama dengan beberapa asosiasi industri dalam berbagai bidang 

keuangan syariah terkait perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Asosiasi-asosiasi 

tersebut adalah Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) adalah Asosiasi Perbankan Syariah di 

Indonesia, Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) adalah asosiasi pengelola reksa dana 

nasional, Kompartemen Perbankan Syariah PERBANAS adalah Sub organisasi Perbanas yang menangani 

isu perbankan syariah, Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) selaku Forum komunikasi 

pelaku pasar keuangan syariah, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) adalah suatu organisasi nirlaba yang 

beranggotakan perusahaan publik atau emiten yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

Asosiasi Manajer Investasi (AMI) adalah asosiasi yang beranggotakan manajer-manajer investasi di 

Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) terdiri dari perusahaan-perusahaan efek di 

Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), Asosiasi Wali Amanat, Asosiasi Asuransi Syariah 

Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Perusahaan Penjaminan 

Indonesia (ASIPPINDO) serta Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI).

5.2.7. Asosiasi Profesi

Selama tahun 2015, OJK sebagai regulator keuangan nasional telah menjalin kerja sama dengan asosiasi 

profesi di bidang keuangan syariah terkait perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. 

Asosiasi-asosiasi profesi yang bekerja sama dengan OJK antara lain Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 

merupakan Asosiasi akademisi dan ahli di bidang ekonomi syariah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

merupakan Asosiasi praktisi pejabat notaris terutama dalam pelatihan syariah bagi notaris, Agen Pernjual 

Efek Reksa Dana (APERD) merupakan kelompok penjual reksa dana di Indonesia, Asosiasi Akuntansi
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& Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) merupakan Kelompok akuntan dan ahli keuangan syariah dan 

Asosiasi Wartawan Ekonomi Syariah merupakan Perhimpunan wartawan bidang ekonomi syariah.

5.2.8. Lembaga Terkait Lainnya

OJK juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pengembangan 

keuangan syariah, lembaga tersebut diantaranya Mahkamah Agung RI merupakan Lembaga yang 

menaungi pembinaan dan pengembangan kompetensi hakim pengadilan agama dalam memutuskan 

sengketa ekonomi syariah, International Center for Development of Islamic Finance (ICDIF) LPPI 

merupakan Lembaga pengembangan program training/pendidikan keuangan dan perbankan syariah, 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan komunitas pegiat ekonomi syariah tingkat nasional, 

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) merupakan Komunitas kelompok-kelompok studi 

mahasiswa bidang ekonomi syariah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan Lembaga pengelola 

dana sosial (ZIS) yang mengkoordinasi program iB Peduli Perbankan Syariah, Lembaga Sertifikasi 

Profesi Lembaga Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF merupakan Lembaga sertifikasi termasuk sertifikasi 

Direksi BPRS.

5.3. Kegiatan dan Kerjasama Lainnya

OJK sebagai otoritas keuangan juga senantiasa mengupayakan untuk menjaga, membangun dan 

meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga domestik untuk mendukung pengembangan industri 

keuangan dan perbankan syariah nasional secara komprehensif dalam rangka promosi dan pengembangan 

keuangan syariah. Beberapa kerja sama yang dilakukan merupakan kelanjutan dan peningkatan kerja 

sama lembaga domestik sebelumnya  yang antara lain meliputi: instansi pemerintah, lembaga pendidikan, 

asosiasi industri dan profesi, lembaga yang memiliki peran khusus di bidang keuangan dan perbankan 

syariah dan lembaga atau institusi yang memiliki perhatian dalam pengembangan keuangan dan 

perbankan syariah nasional. Berikut ini beberapa wujud kelembagaan dengan lembaga maupun institusi 

lain:

5.3.1. Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)

Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) adalah komite yang dibentuk dalam rangka 

mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah, mengefektifkan koordinasi lintas lembaga dan 

lintas sektor terkait pengaturan, pengawasan serta perlindungan konsumen keuangan syariah. KPJKS 

beranggotakan 24 orang terdiri dari internal dan eksternal OJK dengan ketua komite adalah Ketua Dewan 

Komisioner OJK.
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Anggota KPJKS dari internal OJK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, tiga Kepala 

Eksekutif Pengawasan Perbankan, IKNB dan Pasar Modal, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang 

Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Anggota KPJKS dari eksternal OJK terdiri dari 8 (delapan) anggota 

wakil ex-officio lembaga pemerintah dan non pemerintah setingkat eselon 1, yaitu dari Kementerian 

Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bank Indonesia, Majelis 

Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama dan Ikatan Akuntan Indonesia; serta 9 

(Sembilan) orang tokoh, ulama dan akademisi yang mewakili unsur masyarakat dari berbagai disiplin 

keilmuan dan latar belakang keahlian. 

Adapun tugas KPJKS adalah membantu OJK dalam: (1) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan 

jasa keuangan syariah dan memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan; 

(2) melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah. Hasil pelaksanaan tugas KPJKS 

disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Selain itu, KPJKS juga diharapkan dapat 

membantu mengefektifkan sinergi dan koordinasi antar sektor maupun antar lembaga terkait pengaturan, 

pengawasan serta perlindungan konsumen keuangan syariah.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya KPJKS didukung oleh Tim Kerja yang melaksanakan fungsi 

analisis dan pendalaman berbagai isu dan permasalahan pengembangan keuangan syariah nasional 

yang selanjutnya akan dipaparkan di dalam rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri dari pejabat OJK dari 

satuan kerja terkait dengan pengawasan industri jasa keuangan syariah dan pihak eksternal dengan

berbagai bidang keahlian yang berasal antara lain dari DSN-MUI, tokoh ulama, akademisi, dan praktisi 

keuangan syariah. Selama tahun 2015, KPJKS telah melaksanakan 3 kali pertemuan dalam rangka 

penyusunan strategi pengembangan keuangan syariah dengan rekomendasi, yaitu: pembentukan KNKS 

sebagai wujud kerjasama dan sinergi Regulator dan DSN, mendukung master plan keuangan syariah 

yang disusun oleh Bappenas, dukungan terhadap SimPel iB, merekomendasikan peningkatan kualitas 

SDM perbankan syariah melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, 

mengkaji tax incentive untuk menabung di bank syariah, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

sosialisasi, pengkajian wakaf sebagai agunan tambahan atas kredit, pembentukan perwakilan DSN-MUI 

di daerah dan satu DPS untuk mengawasi LKM wilayah tertentu. Disamping itu KPJKS telah memberikan 

kontribusi aktif di berbagai kegiatan antara lain; edukasi dan literasi keuangan syariah telah dilakukan 

diberbagai kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan para anggota komite maupun tim kerja KPJKS, 

pelaksanaan launching Road Map Perbankan Syariah pada kegiatan Pasar Rakyat Syariah 2015 dan 

Ijtima’ Sanawi DPS Lembaga Keuangan Syariah seluruh Indonesia.

Anggota KPJKS dan Tim Kerja KPJKS juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosiasasi dan edukasi 

dalam rangka pengembangan sektor keuangan syariah. Adapun beberapa kegiatan yang melibatkan 

KPJKS antara lain sebagai  narasumber dalam penyusunan Draft RPOJK Pasar Modal Syariah, menjadi
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narasumber dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan outreach sektor keuangan syariah dam memberikan 

masukan dalam penyusunan Roadmap Keuangan Syariah untuk 3 (tiga) sektor: Pasar Modal, Perbankan 

dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

5.3.2. Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 

Sebagai sistem keuangan dan industri yang baru tumbuh, keuangan syariah perlu ditopang oleh aktivitas 

riset dan pengembangan berkualitas agar dapat tumbuh lebih cepat, stabil, efisien, dan berdaya saing 

sehingga dapat berkontribusi optimal dan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menjawab 

masalah ini, OJK mengembangkan program yang disebut Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 

yang bertujuan untuk mendorong minat akademisi, peneliti dan masyarakat secara umum melakukan 

riset perbankan dan keuangan Syariah. Melalui Forum reguler ini diharapkan dapat mendorong 

pembangunan budaya penelitian dan pengkajian Perbankan/Keuangan Syariah di lingkungan akademisi 

serta menjadi media pertukaran ide dan menguji konsepsi pemikiran untuk diterapkan di industri perbankan 

syariah, sekaligus menjadi forum apresiasi bagi para peneliti dan akademisi yang berpartisipasi 

menyumbangkan inovasi, gagasan dan pemikiran baru yang aplikatif dalam rangka memajukan perbankan 

syariah nasional.  

Pelibatan pihak akademisi dan lembaga riset diyakini memiliki manfaat diantaranya: (a) Memberikan ide 

dan rekomendasi segar dalam program-program pengembangan industri keuangan syariah nasional; 

(b) Media bagi pihak akademisi dan lembaga riset untuk ikut serta dalam mengembangkan industri 

keuangan syariah nasional; (c) Sebagai parameter untuk mengetahui kedalaman pengetahuan dan 

keahlian kalangan akademisi dan lembaga riset terhadap keuangan syariah dan (d) Sebagai forum yang 

mampu memetakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam keuangan syariah, yang 

kemudian pada masa mendatang berpotensi untuk diajak bekerjasama dalam riset DPbS atau menjadi 

mitra lembaga keuangan syariah (LKS) juga dalam rangka riset terapan yang spesifik kebutuhan bank.

Pada tahun 2015, OJK bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) mengadakan 

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah sebanyak dua kali. FREKS Perbankan Syariah dilaksanakan 

di Universitas Indonesia pada tanggal 28-30 April 2015 yang mengangkat tema “Menata Sistem 

Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil, dan Inklusif”. Selanjutnya pada tanggal 2-4 November 

205 dilaksanakan FREKS Pasar Modal Syariah 2015 bekerjasama dengan Universitas Brawijaya 

Malang, Jawa Timur dengan tema "Membangun Industri Pasar Modal Syariah yang Tumbuh, Stabil 

dan Berkelanjutan".
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Perlambatan perekonomian Indonesia masih terus berlanjut pada tahun 2015 terutama karena dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal. Faktor paling dominan yang berpengaruh adalah adanya isu kenaikan suku bunga 

Bank Sentral Amerika (Fed Fund Rate) yang telah berlangsung dari 2014. Namun demikian, walaupun sampai 

dengan tahun 2015 kenaikan Fed Fund Rate belum terealisasi, dampak isu tersebut telah mempengaruhi 

pergerakan dana-dana investor asing di Asia termasuk investor asing yang berada di Indonesia. Nilai tukar 

rupiah sempat melemah pada rentang Rp13.500,00 - Rp14.800,00 dan pada akhirnya berdampak kepada 

kenaikan harga barang di dalam negeri (inflasi). Selain itu, devaluasi mata uang Yuan dan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi Tiongkok serta langkah penyelamatan Yunani dari potensi krisis ekonomi di Eropa juga 

berdampak kepada pergerakan mata uang regional termasuk nilai tukar rupiah.  Menurunnya kinerja negara-

negara mitra dagang utama Indonesia yaitu China, Amerika dan Singapura ditambah lagi dengan tren penurunan 

harga barang-barang ekspor Indonesia di pasar internasional yang telah mencapai 5%, membatasi kontribusi 

neraca perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan kinerja ekonomi domestik, 

terutama dalam mendorong sektor riil, antara lain melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah 

memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif faktor-faktor eksternal di atas. Inflasi di awal tahun 

2015 tercatat 6,96% (yoy) dan meningkat menjadi 7,26% selama dua bulan berturut-turut (Juni dan Juli 2015). 

Namun demikian, langkah perbaikan kinerja ekonomi nasional telah menekan inflasi hingga kembali turun 

menjadi 6,25% di bulan Oktober 2015 sehingga target inflasi tahun 2015 yaitu 4% +/- 1% diperkirakan dapat 

dicapai pada akhir tahun 2015. 

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015 relatif masih positif ditengah pengaruh ketidakstabilan ekonomi 

global. Sampai dengan triwulan III-2015 ekonomi masih tumbuh sebesar 4.73% (yoy), lebih tinggi daripada 

triwulan II-2015 yaitu sebesar 4,67% (yoy). Pada triwulan IV-2015 diperkirakan pertumbuhan ini masih berlanjut. 

Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dimaksud terutama adanya peningkatan 

konsumsi dan investasi pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Sementara itu, peran 

swasta diharapkan juga mulai meningkat sejalan dengan pelaksanaan enam paket kebijakan ekonomi pemerintah 

yang diantaranya membuat iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif bagi investor swasta.
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Koordinasi lintas otoritas yang telah dijalankan melalui serangkaian kebijakan akan memperkuat struktur 

ekonomi Indonesia, produktifitas sektor riil (industri dan pariwisata) serta aktivitas lembaga keuangan. Peran 

pemerintah melalui serangkaian kebijakan yang pro sektor riil (perdagangan, investasi dan lain-lain), Bank 

Indonesia yang menjaga stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi serta Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga 

stabilitas sistem dan lembaga keuangan akan menentukan kinerja ekonomi Indonesia ke depan.  

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi pertumbuhan serta mengantisipasi berbagai tantangan 

yang akan dihadapi ke depan, sejumlah kebijakan akan ditetapkan dengan tujuan agar visi pengembangan 

keuangan syariah yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi dengan lebih optimal dalam mendukung  perekonomian 

nasional dapat dicapai secara lebih baik. Arah kebijakan perbankan dan  keuangan syariah akan dijabarkan 

secara umum dalam  Bab ini.

6.1. Prospek Kondisi Perekonomian 2016

Kinerja perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2015, hal ini dilihat berdasarkan laporan outlook yang dikeluarkan oleh IMF dan World Bank. 

Berdasarkan laporan yang dirilis World Bank dalam Global Economic Prospect (Januari, 2016) 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016 berada di angka  2,9 %  lebih tinggi 

dari pertumbuhan tahun 2015 sebesar 2,4%, sementara itu dalam laporan yang dirilis IMF dengan judul 

World Economic Outlook (Januari, 2016) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dengan lebih 

optimis lagi dimana pada tahun 2016 pertumbuhan dunia diperkirakan mencapai 3.4%, nilai ini lebih 

tinggi dari pertumbuhan tahun 2015 sebesar  3,1% (Tabel 6.1).  

Selain pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksi dengan optimis, proyeksi ekonomi Amerika Serikat 

diperkirakan akan tumbuh positif sekitar 2,6-2,7 %, hal ini dikarenakan kebijakan The Fed yang sudah 

memastikan akan naiknya suku bunga acuan mereka yang diharapkan dapat mengembalikan dana 

masyarakatnya yang sebelumnya berada di negara-negara berkembang. Sementara itu kondisi 

perekonomian di kawasan Eropa juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ke arah yang lebih positif, 

begitupun perekonomian Jepang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Keadaan dan 

proyeksi perekonomian Amerika serikat (AS) yang membaik serta kepastian akan naiknya suku bunga 

acuan di AS yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian AS serta menyebabkan 

menguatnya nilai tukar US $ terhadap mata uang negara lain, termasuk terhadap Indonesia. Selain itu, 

pasokan minyak mentah yang berlebih di AS dari shale oil dan kebijakan negara-negara peserta OPEC 

yang mempertahankan produksinya untuk menjaga market share juga membuat harga minyak mentah 

dunia terus merosot dari sebelumnya berada di atas US$60-90 selama 2011-2014 menjadi di bawah 

US$50 mulai bulan Juli tahun 2015, dan proyeksi harga minyak mentah dunia pada tahun 2016 relatif 

tidak banyak mengalami perubahan dibanding tahun 2015.
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Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan masih akan tumbuh sebesar 

6,3% walaupun angka ini masih lebih kecil dari realisasi pertumbuhan di tahun 2014 dan 2015 yang 

masing-masing sebesar 6,8% dan 6,6%. Penurunan ini dikontribusi oleh menurunnya pertumbuhan 

ekonomi China dalam 2 tahun terakhir yang pertumbuhan ekonominya hanya berkisar 6-8 %, dibanding 

pertumbuhan beberapa tahun sebelumnya yang selalu menyentuh 2 digit angka pertumbuhan ekonominya. 

Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi di China, dinetralisir oleh peningkatan dan penguatan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di India dan negara-negara di kawasan ASEAN. Dalam beberapa 

tahun terakhir kawasan Asia masih menjadi contributor terbesar dalam pertumbuhan perekonomian 

global. Dimana masih banyak negara-negara di Asia yang pertumbuhan ekonominya menjadi primadona 

dengan tingkatan 6-8% seperti China, India, Kamboja dan Bangladesh. Dimana pertumbuhan ekonomi 

negara-negara berkembang di Asia diproyeksi akan tumbuh sebesar 6,3% pada tahun 2016 menurut 

IMF dalam World Economic Outlook yang dirilisnya pada Januari 2016. Salah satu regional yang juga 

mendukung pertumbuhan ekonomi Asia adalah kawasan ASEAN yang sebagian besar anggota negara 

diproyeksi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh proyeksi tahun 2016 untuk 

ASEAN-5 sebesar 4,8% lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 4,7%.
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Tabel 6.1.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber : IMF (* diambil dari IMF Report on Indonesia March 2015), World Bank, ADB

2015e 2016f 2014 2016f201520142015 2016f2014

IMF – 
World Economic Outlook

World Bank – 
Global Economic Prospect

ADB 
(Asian Development 

Outlook 2015)

World 3.4 3.1 3.4 2.6 2.4 2.9 - - -

USA 2.4 2.5 2.6 2.4 2.5 2.7 - - -

Euro Area 0.9 1.5 1.7    - - -

Japan 0 0.6 1 -0.1 0.8 1.3 - - -

Developing Asia 6.8 6.6 6.3    6.3 5.9 5.7

China 7.9 6.9 6.3 7.3 6.9 6.7 7.3 6.9 6.5

India 7.3 7.3 7.5 7.3 7.3 7.8 7.2 7.6 7.4

ASEAN-5 4.6 4.7 4.8       

Indonesia* 5.7 5.1 5.2 5 4.7 5.3 5 4.8 5.2

Thailand - - - 0.9 2.5 2.5 0.8 2.8 3

Malaysia - - - 6 4.7 4.5 6 5 4.2

Philipines - - - 6.1 5.8 6.4 6.1 5.8 6

Vietnam - - - 6 6.5 6.6 6 6.7 6.7

Latin American    1.5 -0.7 0.1 - - -

Brazil 0.1 -3.8 -3.5 0.1 -3.7 -2.5 - - -

Mexico 2.3 2.5 2.6 2.3 2.5 2.8 - - -



Proyeksi harga minyak dunia di tahun 2016 masih rendah, di rentang US$40-60, hal ini akan menguntungkan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai negara yang banyak mengimpor 

minyak mentah, namun bagi negara eksportir minyak hal  ini sangat merugikan dan bisa berdampak 

menurunkan pendapatan negara dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara mereka.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi china selama tahun 2015, melemahnya harga minyak mentah 

dunia, serta mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi AS merupakan beberapa hal yang mempengaruhi 

keadaan perekonomian nasional di tahun lalu. Sebagai contoh, China merupakan negara tujuan ekspor 

terbesar dari Indonesia, sehingga pelemahan yang terjadi turut mempengaruhi nilai ekspor nasional, 

dimana tercatat nilai ekspor nasional turun dari tahun sebelumnya. Selain itu, struktur ekspor Indonesia 

masih banyak ditopang oleh sektor komoditas yang selama tahun 2015 harganya relatif stagnan. 

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,3% tahun 2016 sedangkan IMF 

memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1%, sementara ADB sebesar 5,4%. Sementara itu, 

pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3%. 

Sejalan dengan proyeksi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan ekonomi masih akan 

tumbuh sekitar 5,1% - 5,3%. Adapun Bank Indonesia juga tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 2016 akan tumbuh pada kisaran 5,2% – 5,6%.

Selama tahun 2015 terjadi kenaikan tarif dasar listrik untuk konsumsi masyarakat maupun industri yang 

disertai dengan kebijakan subsidi tetap untuk BBM yang mempengaruhi menurunnya daya beli masyarakat 

yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional selama tahun lalu. Tidak tercapainya target pendapatan 

nasional dari pajak selama tahun 2015 juga turut mempengaruhi struktur pembiayaan belanja negara 

yang selama tahun berjalan berfokus pada peningkatan infrastruktur nasional. Walaupun selama tahun 

2015 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun pemerintah tetap yakin pada tahun 2016 

pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena telah diterbitkannya 

beberapa kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan nasional yang hingga akhir tahun 2015 sudah 

memiliki 10 paket kebijakan yang mendukung investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia 

serta kebijakan lain yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu selama tahun 

2016 pemerintah tetap akan memfokuskan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal, yang 

diharapkan dengan kemudahan akses jalan yang selama ini menjadi masalah terbesar dalam pengiriman 

barang bisa teratasi sehingga meminimalkan biaya dan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. 

Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 sebesar 5,2 - 5,4% yang 

diharapkan tercapai dari realisasi pembangunan proyek infrastruktur serta investasi swasta dan asing 

yang dipermudah dengan adanya paket kebijakan berkala yang dikeluarkan pemerintah serta ditopang 

oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia yang dimotori oleh perbaikan yang terjadi di negara-

negara maju.
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6.2. Arah Kebijakan dan Pengembangan Tahun 2015 

6.2.1. Perbankan Syariah  

Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan arah 

perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/stakeholders lain dan pengembangan 

keuangan syariah secara cross-sectoral. Disamping itu arah kebijakan ini juga selaras arah kebijakan 

pengembangan perbankan syariah dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019, sehingga arah 

kebijakan tahun 2016 akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lain dalam 

mendukung pengembangan perbankan syariah.

Utamanya, stakeholder keuangan syariah sendiri berencana membentuk Komite Nasional Keuangan 

Syariah (KNKS) sebagai suatu wadah yang menaungi otoritas terkait pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah termasuk bentuk koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan 

syariah nasional lintas otoritas dan pemangku kebijakan di tanah air. 

b. Meningkatkan daya saing perbankan syariah, yang difokuskan pada:

• Meningkatkan kualitas layanan dan keragaman produk serta aktivitas usaha dan kelembagaan 

perbankan Syariah

• Meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM dan IT

• Memperkuat permodalan serta memperbaiki efisiensi

• Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan

c. Memperbesar basis nasabah dengan meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap 

perbankan Syariah dengan melakukan kegiatan promosi, edukasi dan sosialisasi perbankan syariah 

yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis 

d. Harmonisasi ketentuan yang bersifat cross-sectoral serta pengawasan yang lebih terintegrasi.

e. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perbankan Syariah

i. POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya perizinan prima. Ketentuan ini merupakan 

hasil penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan 

yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan industri 

keuangan non bank. Bagi industri perbankan syariah, ketentuan ini merupakan penyempurnaan 

dari PBI Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit 

and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
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ii. POJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

Sejalan dengan penguatan struktur permodalan bagi BPRS baru maka diatur pemenuhan modal 

inti minimum bagi BPRS yang sudah ada (existing). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan 

dari PBI Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

iii. POJK Rencana Bisnis BPR dan BPRS

Ketentuan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan operasional BPRS agar sesuai dengan visi 

misi BPRS melalui penetapan sasaran strategis dan nilai-nilai yang dijabarkan lebih lanjut dalam 

Rencana Bisnis. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari SKDIR Nomor 31/60/KEPDIR 

tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank 

Perkreditan Rakyat.

iv. SEOJK Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 

Modal Inti

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari SE BI Nomor 15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013 

perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan 

Modal Inti. Tujuan dari penyempurnaan ketentuan ini adalah untuk memberikan kemudahan 

pembukaan jaringan kantor bagi bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bank 

dan meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM.

v. SEOJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

Rancangan SEOJK ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Rancangan POJK Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS. Ketentuan ini merupakan 

penyempurnaan dari SE BI Nomor 8/26/DPBS tanggal 14 November 2006 sebagaimana telah 

diubah dengan SE BI Nomor 9/14/DPBS tanggal 21 Juni 2007 perihal Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. 

vi. SEOJK Rencana Bisnis BPRS

SEOJK ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Rancangan POJK Rencana Bisnis BPR dan 

BPRS. Ketentuan ini menjabarkan lebih lanjut mengenai cakupan Rencana Bisnis, laporan realisasi 

Rencana Bisnis, dan laporan pengawasan Rencana Bisnis secara lebih detail (disertai dengan 

format laporan).
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f. Penyusunan Kajian terkait Perbankan Syariah

i. Kajian Penyempurnaan KPMM BPRS Memperkuat Permodalan BPRS, Khusus BPRS Existing 

sekaligus Harmonisasi Standar KPMM dengan BPR 

Tujuan kajian ini adalah untuk memperkirakan jumlah modal inti minimum yang diperlukan BPRS 

eksisting untuk dapat bersaing dan tumbuh berkelanjutan serta mengevaluasi standar komponen 

modal dan rasio KPMM yang relevan bagi penguatan ketahanan permodalan BPRS dalam menyerap 

risiko aktivitas operasionalnya.

ii. Kajian Model Pertanian Pembiayaan Organik Menyusun Model Pembiayaan Pertanian Organik 

guna mendukung Program Sustainable Finance

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor viability dan feasibility perbankan syariah 

untuk masuk ke dalam pembiayaan sektor pertanian organik subsektor tanaman pangan khususnya 

padi sehingga terjadi peningkatan produksi tanaman padi organik dan peningkatan kesejahteraan 

petani serta, percepatan pertumbuhan perbankan syariah secara umum di Indonesia serta 

menginisiasi dan membentuk model pembiayaan perbankan syariah terhadap sektor pertanian 

organik subsektor tanaman pangan khususnya padi.

iii. Kajian Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS

Pada Desember 2015, OJK telah menerbitkan ketentuan kelembagaan BPRS yang diantaranya 

mensyaratkan kenaikan modal minimum pendirian BPRS dari kisaran Rp0,5-2 Milyar menjadi 

Rp3,512 Milyar, bergantung pada lokasi kabupaten/kota. Sejalan dengan tujuan perubahan 

ketentuan tersebut, dan memperhatikan pentingnya menciptakan lingkungan persaingan yang fair 

antar BPR/S, tentunya penguatan ketahanan BPRS existing melalui peningkatan permodalan juga 

perlu dipertimbangkan. Namun disisi lain pada segmen pembiayaan kecil dan mikro, terdapat 

penyedia jasa lain (diantaranya Perusahaan Pembiayaan) yang tidak dipengaruhi oleh ketentuan 

dimaksud. Oleh karena itu diperlukan kajian/pengembangan model analitis yang dapat digunakan 

untuk mensimulasikan dampak perubahan ketentuan permodalan terhadap ketahanan, efisiensi 

dan daya saing BPRS di segmen bisnis tersebut dengan memperhatikan karakteristik sumber 

dana dan model bisnis masing-masing penyedia jasa. Lebih jauh, dalam konteks persaingan 

BPRS dengan BPR, kajian diharapkan sekaligus dapat mensimulasikan opsi insentif misalnya 

berupa modal yang lebih rendah, atau periode pemenuhan syarat modal yang lebih panjang, 

sebagai bentuk preferential treatment guna mendukung pengembangan BPRS yang keberadaannya 

masih relatif terbatas dibandingkan BPR.
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iv. Kajian Exit Policy BPRS

Review/kajian terhadap kondisi operasional BPRS khususnya terkait kinerja yang dapat menyebabkan 

BPRS tidak beroperasi lagi dan tidak menyalurkan pembiayaan lagi kepada masyarakat, serta 

pada akhirnya karena kinerjanya memburuk dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga harus dicabut 

izin usahanya (exit policy) BPRS. 

iii. Kajian Kelayakan Pengembangan Layanan Financial Life Cycle Bank Syariah

Tujuan kajian ini adalah untuk memetakan dan mengelaborasi kebutuhan keuangan beragam 

segmen konsumen yang dikaitkan dengan teori life cycle of financial planning sebagai landasan 

bagi bank syariah dalam mengembangkan produk. Secara lebih mendasar, karakteristik kebutuhan 

keuangan yang layak untuk dipenuhi dalam perspektif maqasid/tujuan syariah juga perlu didalami. 

Selain kelayakan dalam perspektif syariah, pemenuhan kebutuhan dimaksud juga perlu 

mempertimbangkan fungsi, jenis dan cakupan jasa perbankan syariah yang tunduk pada sejumlah 

peraturan perundangan terkait. Kerangka analisis yang digunakan diharapkan dapat menggambarkan 

kebutuhan dan segmen nasabah yang perlu direspon dengan pengembangan produk/layanan 

financial life cycle oleh perbankan syariah. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan juga dapat menghasilkan 

rancangan atau konsep produk perbankan syariah yang baru dan kompetitif.

iv. Kajian Switching Behavior Calon Nasabah Bank Syariah

Tujuan kajian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kemungkinan 

konsumen berganti layanan dari bank konvensional ke bank syariah. Pemahaman yang baik 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi switching behavior nasabah perbankan diperlukan 

perbankan syariah untuk merumuskan strategi komunikasi dan pengembangan layanan secara 

lebih akurat, tidak semata dilandaskan pada pemahaman atas preferensi dan karakteristik 

(demografis) nasabah. Dalam konteks ini, maka perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

switching nasabah ke layanan bank syariah. 

v. Kajian Penggunaan Data Alternatif untuk Meningkatkan Kualitas Analisis Pembiayaan BPRS

Kajian untuk mengidentifikasi data alternatif yang layak dimanfaatkan untuk memperkuat analisis 

pembiayaan BPRS, khususnya pada segmen pembiayaan mikro dan kecil. Data alternatif dimaksud 

diharapkan dapat diukur secara sistematis dengan metodologi tertentu, misalnya diadaptasi dari 

tes psikometri, atau menggunakan tools data mining seperti artificial neural network. Pengukuran 

data dimaksud diharapkan dapat dintegrasikan dengan kerangka analisis 5C, dan sekaligus 

memperkaya informasi terkait aspek pemenuhan syariah dan kontrol atau jaminan komunitas 

yang juga diperhatikan BPRS, tentunya dengan memperhatikan faktor kemudahan akses, efisiensi 

biaya dan kepraktisan pengukuran.
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g. Pelaksanaan Campaign Perbankan & Keuangan Syariah 2016

Dalam rangka peningkatan outreach Sektor Jasa Keuangan Syariah yaitu meningkatkan awareness, 

pemahaman dan utilitas masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah, pada tahun 2016

Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi 

dan edukasi keuangan syariah secara terintegrasi (Departemen Perbankan Syariah, Direktorat Pasar 

Modal Syariah, Direktorat IKNB Syariah) dalam bentuk kegiatan seperti Expo dan Training for Trainers.

Selain itu, dalam rangka terus meningkatkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap 

perbankan syariah, program iB Campaign 2016 akan dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi 

dan edukasi kepada beberapa segmen/kalangan, yaitu:

a. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat umum melalui Expo iB Vaganza 

di beberapa kota di Indonesia.

b. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan praktisi dan profesi terkait (DPS, 

Hakim Agama, Notaris, dan lain-lain).

c. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada tenaga pengajar/guru.

d. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan netizen dan komunitas blogger.

e. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan mahasiswa.

f. Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan pelajar.

6.2.2. Arah Kebijakan/Sasaran Pengembangan Pasar Modal Syariah 2016

Strategi percepatan pengembangan industri pasar modal syariah dalam 5 tahun kedepan telah tersusun 

dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. Pelaksanaan kegiatan DPMS pada tahun ini tetap 

berpedoman pada Roadmap yang telah menetapkan 5 (lima) arah pengembangan, yaitu:

1) Penguatan Pengaturan atas Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah

2) Peningkatan Supply dan Demand Produk dan Jasa Pasar Modal Syariah

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah

4) Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

5) Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah dengan Pihak Terkait.

Untuk mendukung arah pengembangan pasar modal syariah yang tertuang dalam Roadmap pasar modal 

syariah periode 2015 – 2019, pada tahun 2016 akan dilakukan beberapa program sebagai berikut:

a) Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Rancangan Penyempurnaan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan 

Daftar Efek Syariah. Rancangan penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk mengetahui 

relevansi Peraturan Nomor II.K.1 yang berlaku saat ini sebagai upaya mengembangkan industri

Bab 6. Prospek Perekonomian dan Arah Kebijakan 175



keuangan syariah di Indonesia dan sebagai acuan atau referensi akademik dalam penyempurnaan 

Peraturan Nomor II.K.1.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Produk Investasi Syariah

Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dalam rangka 

menambah variasi produk pasar modal syariah.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder. 

Penyusunan rancangan peraturan ini bertujuan untuk memperoleh argumen mengenai urgensi 

pengembangan pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah dalam rangka pengembangan 

pasar modal syariah di Indonesia, urgensi pengaturan pembiayaan transaksi marjin berbasis 

syariah di industri pasar modal Indonesia, dan pokok-pokok yang perlu diatur dalam pelaksanaan 

pembiayaan transaksi marjin berbasis syariah.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Perusahaan Efek Syariah

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi perusahaan efek yang menjalankan 

kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang menerapkan prinsip syariah demi meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap produk dan jasa syariah di pasar modal.

b) Penyusunan Kajian terkait Pasar Modal Syariah

1. Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah. Kajian Inisiasi Undang-Undang Efek Syariah ini 

dimaksudkan untuk mengetahui urgensi atau tingkat kebutuhan Undang-Undang Efek Syariah di 

Indonesia.

2. Kajian Metodologi Pemeringkatan Sukuk. Penyusunan kajian ini dilakukan untuk mengklasifikasi 

perbedaan metodologi pemeringkatan antara sukuk dan obligasi, mengidentifikasi faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan dalam pemeringkatan sukuk serta menentukan metodologi yang tepat 

dalam pemeringkatan sukuk.

3. Kajian Pengembangan Ahli Syariah Pasar Modal.

Penyusunan kajian ini dilakukan  untuk mengetahui standar kompetensi yang harus dimiliki ASPM 

serta sebagai bahan referensi dalam menyusun modul sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal yang 

sesuai dengan Peraturan No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

4. Kajian kontrak perwaliamanatan Sukuk. Penyusunan kajian ini dilakukan untuk menganalisis 

urgensi pengaturan PWA Sukuk yang terpisah dari pengaturan PWA Obligasi dan mengidentifikasi 

hal-hal yang diatur secara khusus di dalam PWA Sukuk.

5. Kajian Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Penyusunan kajian ini dilakukan untuk memahami urgensi dari adanya materi pasar modal syariah 

dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi serta standar kompetensi yang akan dicapai 

dengan adanya materi pasar modal syariah ke dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi.
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Dan menghasilkan konsep silabus pengajaran pasar modal syariah untuk kurikulum pendidikan 

di perguruan tinggi pada masing-masing program studi yang relevan, serta konsep kurikulum 

program studi pasar modal syariah untuk jangka panjang.

6. Kajian Pengembangan Sukuk Daerah.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum bagi 

penerbitan sukuk daerah. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas 

proses penerbitan sukuk daerah.

7. Kajian Pengembangan Likuiditas Sukuk di Pasar Sekunder.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah, sedang dan belum 

dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas sukuk. Selanjutnya, kajian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi dalam pengembangan likuiditas sukuk di pasar sekunder.

8. Kajian Tentang Transaksi Efek syariah (Repo Syariah).

Kajian ini disusun dengan tujuan antara lain untuk mengetahui urgensi pengembangan transaksi 

repurchase agreement (Repo) syariah di Indonesia, mengidentifikasi akad syariah yang dapat 

digunakan dalam transaksi Repo Syariah dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur dalam 

pengembangan transaksi Repo Syariah.

c) Penerbitan Daftar Efek Syariah

Penerbitan DES dilakukan secara periodik, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. 

Penerbitan DES periode Mei berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan tahunan emiten serta 

informasi tambahan lainnya. Sementara itu, penerbitan DES periode November berdasarkan penelaahan 

laporan keuangan tengah tahunan emiten serta informasi tambahan lainnya.

d) Peningkatan Literasi dan Utilitas Pasar Modal Syariah

Tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan pasar modal syariah tentu saja masih perlunya 

peningkatan pemahaman dan utilitas masyarakat atas produk-produk pasar modal syariah. OJK 

senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan utilitas 

masyarakat terhadap produk-produk pasar modal syariah baik melalui kegiatan workshop, sosialisasi 

yang ditujukan kepada masyarakat, pelaku industri serta akademisi. Selain itu OJK juga melakukan 

koordinasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan baik dalam negeri maupun luar negeri 

terkait pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

OJK juga akan melaksanakan kegiatan Training of Trainers (ToT) keuangan syariah kepada pelaku 

industri pasar modal syariah. OJK juga terus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung 

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia seperti Bank Indonesia, DSN-MUI, Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS), Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Islamic Development Bank 

(IDB).
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Selain melakukan kegiatan tersebut, OJK juga akan melaksanakan penyuluhan pasar modal syariah 

yang memfokuskan pada komunitas seperti kegiatan workshop dan penyebaran informasi melalui 

sosial media.

6.2.3. Arah Kebijakan Pengembangan IKNB Syariah

Pada bulan November 2015, OJK meluncurkan buku Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 yang merupakan 

panduan bagi regulator, pelaku industri, dan seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan 

IKNB Syariah.

Penyusunan Roadmap IKNB Syariah 2015-2019 didasarkan atas kajian/penelitian yang dilakukan oleh 

OJK terhadap perkembangan IKNB Syariah. Hasil kajian tersebut telah menghasilkan beberapa isu

strategis yang dihadapi oleh setiap sektor industri.

Dalam kaitan penyusunan Roadmap IKNB Syariah 2015-2019, beberapa isu strategis IKNB Syariah 

menjadi dasar penyusunan rencana aksi. Rencana aksi merupakan bentuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk setiap sektor di IKNB Syariah dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan 

IKNB Syariah.

Dalam seluruh strategi pengembangan IKNB Syariah, khususnya terdapat 10 rencana aksi utama (quick 

win) yang dilaksanakan oleh OJK, yaitu:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah.

2.  Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB 

Syariah.

3. Melakukan kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai anuitas syariah.

4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi dan BMT.

5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah.

6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah.

7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses spin-off.

8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan spin-off.

9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan melalui proses spin-off.

10.Mendorong sertifikasi bagi manajemen dan DPS di IKNB Syariah.

Berikut adalah detail/rincian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap sektor di IKNB Syariah 

dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan IKNB Syariah:
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6.2.3.1. Pengaturan IKNB Syariah

Kegiatan pengaturan IKNB Syariah pada tahun 2016 akan diarahkan pada penyusunan 1 RPOJK dan 

7 RSEOJK, yaitu:

1) RPOJK mengenai Pergadaian (bersama dengan pergadaian konvensional);

2) RSEOJK mengenai Pelaporan dan Penggunaan Akad Pembiayaan Syariah;

3) RSEOJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Gadai Syariah;

4) RSEOJK mengenai Pelaporan Tata kelola Perusahaan Pembiayaan (khusus DPS);

5) RSEOJK mengenai format laporan keuangan bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan 

reasuransi syariah;

6) RSEOJK mengenai perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan 

reasuransi syariah;

7) RSEOJK mengenai produk asuransi mikro; dan

8) RSEOJK mengenai pelaporan produk asuransi syariah.

6.2.3.2. Pengawasan dan Penegakan Hukum IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang IKNB Syariah akan difokuskan pada 3 hal 

pokok, yaitu:

1) Penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB Syariah

Tahun 2016 merupakan tahun kedua penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB Syariah. 

RBS IKNB Syariah telah diterapkan pada industri asuransi syariah dan pembiayaan syariah, baik 

perusahaan full-fledged maupun UUS. 

2) Pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya melakukan deteksi secara dini risiko yang ditimbulkan terhadap 

sistem jasa keuangan. Sebagai langkah awal, sejak tahun 2014 telah dilakukan koordinasi pengawasan 

terintegrasi antara DPBS dengan DNBS dan untuk mempermudah koordinasi dan penyajian hasil 

pengawasan terintegrasi tersebut, diusulkan untuk dimulainya proses sinkronisasi antara RBBR 

untuk perbankan syariah dan RBS IKNB Syariah.

3) Rencana Pemeriksaan IKNB Syariah

Dalam rangka penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB syariah, maka pada tahun 2016 

akan dilakukan pemeriksaan on-site terhadap beberapa perusahaan,  yaitu 4 perusahaan asuransi 

kerugian umum syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 perusahaan reasuransi syariah, 7 

perusahaan pembiayaan syariah, 1 perusahaan modal ventura syariah dan 1 perusahaan penjaminan 

syariah.
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Selain itu, pada tahun 2016 akan dilakukan juga pemantauan tindak lanjut pelaksanan rekomendasi 

hasil pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan yang telah diperiksa pada tahun sebelumnya.

6.2.3.3. Sosialisasi IKNB Syariah

Kegiatan sosialisasi difokuskan pada pengenalan IKNB Syariah kepada masyarakat umum sekaligus 

peningkatan networking dengan stakeholder IKNB Syariah, baik perguruan tinggi Islam, pondok 

pesantren dan ormas Islam.

6.2.3.4 Pengembangan SDM Syariah

Kegiatan pengembangan SDM syariah pada tahun 2016 ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah 

dan kapasitas DPS di perusahaan jasa keuangan non-bank syariah. Hal ini berangkat dari kondisi 

obyektif bahwa pada saat ini masih terjadi kekurangan SDM sehingga terjadi perangkapan DPS 

melebihi ketentuan. 

Program pengembangan SDM Syariah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

6.2.3.5. Penelitian IKNB Syariah

Kegiatan penelitian IKNB Syariah akan difokuskan pada 5 tema pokok, yaitu:

1) Penelitian mengenai Prinsip Syariah untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Pergadaian;

2) Penelitian mengenai Modal Ventura Syariah;

3) Penelitian mengenai jumlah besaran ujrah yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah; dan

4) Penelitian mengenai potensi dan strategi pengembangan dana pensiun syariah;
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Jenis Kegiatan Target PesertaNo. Frekuensi

1. Pengenalan Fatwa DSN MUI terkait IKNB Syariah 2 kali/tahun Calon DPS

2. Sertifikasi DPS perusahaan pembiayaan syariah level II 1 kali/tahun DPS pembiayaan syariah yang sudah mengikuti sertifikasi level I 

3. Sertifikasi DPS perusahaan penjaminan syariah level I 1 kali/tahun DPS penjaminan syariah



6.2.3.6. Kegiatan Pendirian OJK Proksi: Seminar Internasional Keuangan Mikro

Sebagai salah satu implementasi program OJK Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi 

(OJK-PROKSI) OJK-International Center of Excellence for Microfinance and Inclusion, pada tahun 

2016 direncanakan akan dilaksanakan seminar internasional micro finance dan inklusi Keuangan yang 

mengangkat tema IKNB Syariah antara lain: Indonesia Experiences on Microfinance (Microinsurance) 

dan Why is Shari’a Microfinance needed?

6.2.3.7. Kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS)

OJK sebagai regulator keuangan akan terus berupaya untuk pembangunan budaya penelitian dan 

pengkajian Perbankan/Keuangan Syariah di lingkungan akademisi serta menjadi media pertukaran 

ide dan menguji konsepsi pemikiran untuk diterapkan di industri perbankan syariah, sekaligus menjadi 

forum apresiasi bagi para peneliti dan akademisi yang berpartisipasi menyumbangkan inovasi, gagasan 

dan pemikiran baru yang aplikatif dalam rangka memajukan perbankan syariah nasional melalui kegiatan 

forum riset ekonomi dan keuangan syariah (FREKS) yang secara reguler telah dilakukan sejak tahun 

2013.

Kegiatan Forum Riset Ekonomi Syariah (FREKS) tahun 2015 akan dilaksanakan sebanyak dua kali 

dengan mengangkat tema perbankan syariah dan IKNB Syariah bekerjasama dengan Universitas / 

perguruan tinggi yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah 

di Indonesia.
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1. Kajian Roadmap Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank-bank Pembangunan Daerah

Kebijakan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi entitas 

usaha sendiri dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, diharapkan menjadi salah satu sarana 

untuk meningkatkan penetrasi layanan perbankan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2015 pelaksanaan 

undang-undang tersebut, terdapat lima UUS yang telah melakukan spin-off menjadi BUS termasuk satu 

BPD, yaitu BJBS. Dari 22 UUS yang ada saat ini, terdapat 15 UUS BPD, tetapi baru 2 BPD yang memiliki 

target definitif terkait pembentukan BUS yaitu BPD Aceh yang berdasarkan RUPSLB Mei 2015 telah 

menetapkan rencana konversi penuh BPD Aceh menjadi BUS dan Bank Jatim yang tengah dalam proses 

spin-off dengan target pelaksanaan pada tahun 2016.

UU Perbankan Syariah (Pasal 68) mewajibkan agar UUS milik BUK harus dipisahkan menjadi BUS tersendiri 

selambat-lambatnya 15 tahun sejak UU tersebut dikeluarkan (16 Juli 2023) atau apabila total aset UUS-

nya telah mencapai 50 persen dari induknya. Apabila sampai batas waktu tersebut BUK yang memiliki UUS 

tidak melakukan spin-off, harus dilakukan pencabutan izin usaha UUS (pasal 43) yang dapat berdampak 

negatif dalam pengembangan industri perbankan syariah ke depan. Sementara itu, PBI Nomor 14/26/PBI/2012 

tanggal 27/12/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, mengatur 

bahwa bank BUKU 1 tidak dapat memiliki subsidiary dan pada klasifikasi BUKU lainnya terdapat batas 

maksimal penyertaan modal pada bank. Kondisi kini, 13 BPD pemilik UUS yang tergolong pada bank BUKU 

1 (3 BPD) dan bank BUKU 2 (10 BPD) menunjukkan adanya keterbatasan permodalan yang berpotensi 

menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban spin-off. 

Oleh karena itu, sejak dini kesiapan BPD melakukan spin-off perlu dimonitor dan dikelola dengan baik, 

terlebih lagi pada dasarnya spin-off merupakan aksi korporasi yang harus dipertimbangkan kelayakan dan 

risikonya agar tidak mengganggu pengembangan bisnis grup usaha BPD ke depan. Dalam konteks ini, 

OJK dan masing-masing BPD perlu menyepakati roadmap persiapan spin-off yang menjadi komitmen bank 

kepada OJK dalam melaksanakan amanat UU perbankan syariah. Kajian ini disusun untuk menjadi referensi 

bagi pengawas OJK dan BPD dalam perumusan dan penetapan komitmen berupa roadmap dimaksud 

sekaligus untuk mengidentifikasi insentif kebijakan yang dapat diberikan OJK untuk mendorong proses spin-

off BPD.

Ikhtisar Ringkas Hasil Kajian (Penelitian)  
Perbankan Syariah (2015)

LAMPIRAN1



Kajian ini bertujuan untuk (1) mengkaji berbagai pola spin-off dan/atau exit UUS BPD (antara lain melalui 

subsidiary/sister company, acquisition, merger, sold off) serta memaparkan persyaratan, kelebihan, kekurangan 

atau risiko, dan implikasi dari aksi korporasi tersebut terutama dalam perspektif finansial dan hukum atau 

regulasi dan (2) menyusun rekomendasi kebijakan dan sasaran pelaksanaan spin-off khususnya pada UUS 

BPD yang dapat mengantisipasi risiko terkait pelaksanaan spin-off sekaligus mengakomodasi kebutuhan 

pengembangan BUS pasca-spin-off.

Adapun lingkup kegiatan dalam kajian ini meliputi: (i) identifikasi pola-pola pelaksanaan spin-off termasuk 

yang telah dilakukan sebelumnya, melakukan analisis hukum atas peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan variasi pola spin-off UUS BPD, serta melakukan analisis kesiapan keuangan BPD dalam 

melakukan spin-off, (ii) identifikasi insentif kebijakan dan sasaran yang perlu dicapai dalam mendorong 

spin-off UUS BPD sesuai tuntutan regulasi dan kebijakan pengembangan perbankan syariah, (iii) menyusun 

rekomendasi kebijakan termasuk roadmap umum pelaksanaan spin-off UUS BPD berkoordinasi dengan 

Asbanda dan manajemen BPD, termasuk jika dimungkinkan, melakukan komunikasi pemegang saham 

dalam rangka penyusunan roadmap spin-off setiap bank, dan (iv) menyusun kompilasi roadmap atau 

preferensi individual BPD dalam pelaksanaan spin-off, dan mengomunikasikannya kepada pengawas bank 

terkait dalam rangka perumusan komitmen implementasi spin-off dalam Rencana Bisnis Bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 UUPS definisi dari spin-off atau Pemisahan adalah “…pemisahan usaha 

dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Secara bisnis, pertimbangan pokok pelaksanaan spin-off yang merupakan bagian dari proses 

restrukturisasi bisnis di antaranya peningkatan ‘value’ bagi pemegang saham dan agar kinerja kelompok 

usaha lebih optimal. Namun, dalam konteks industri perbankan, di samping kepentingan bank pelaku spin-

off, OJK juga berkepentingan dengan peningkatan kinerja dan berkelanjutan UUS dan BUS hasil spin-off. 

Pelaksanaan spin-off khususnya pada UUS BPD diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan sebagai 

berikut.

1. Kondisi UUS BPD yang secara umum memiliki aset yang saat ini belum sebanding dengan modal yang 

dipersyaratkan untuk menjadi BUS.

2. Kondisi permodalan sebagian BPD yang perlu ditingkatkan secara signifikan agar dapat memiliki BUS 

subsidiary dan tetap memenuhi ketentuan terkait.

3. Penyesuaian kegiatan usaha yang diperkenankan, pengembangan target pasar dan model bisnis baru 

yang (seharusnya) diikuti penyesuaian struktur organisasi dan governance.

4. Penurunan skala ekonomi yang menimbulkan efficiency gap terkait kemampuan investasi dan penyediaan 

services level (misalnya terkait jenis atau fitur layanan, IT, hukum, audit, dan logistik), serta penurunan 

dukungan sumber daya manusia bank induk (misalnya terkait tenaga customer services, marketing, 

tenaga ahli/spesialis pengelolaan risiko, financing workout, audit, dan IT) yang dapat menurunkan 

cakupan maupun kualitas layanan sesudah spin-off.
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5. Potensi penurunan kualitas dan skala HR Management pasca-spin-off yang dapat membatasi kemampuan 

dan daya tarik bank dalam merekrut dan mempertahankan talent, termasuk didalamnya melalui penyediaan 

paket remunerasi dan pengembangan kompetensi. 

6. Penyesuaian teknis lainnya, seperti perubahan dan penambahan SOP produk dan layanan, pengembangan 

core banking system, migrasi data, serta penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Tantangan terkait kondisi pada poin pertama dan kedua di atas selayaknya menjadi fokus perhatian OJK 

mengingat pengembangan usaha bank erat kaitannya dengan skala permodalan dan pemenuhan regulasi. 

Adapun potensi kendala lainnya sebagian dapat dipecahkan dengan terpenuhinya skala bisnis maupun 

persiapan yang memadai terutama untuk memperkuat sinergi dan dukungan operasional (leveraging) bank 

induk kepada UUS dan nantinya BUS hasil spin-off.

Asesmen kesiapan BPD melakukan spin-off secara garis besar difokuskan pada penilaian potensi permodalan, 

termasuk mempertimbangkan ketentuan terkait, dan penilaian komitmen pengembangan, yang juga terefleksi 

pada perkembangan (historis) UUS. 

Beberapa ketentuan terkait permodalan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan spin-off adalah (i) ketentuan 

Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS yang menetapkan modal minimum BUS hasil spin-off sebesar Rp500 

miliar dan harus ditingkatkan menjadi Rp1 triliun dalam waktu 10 tahun sejak beroperasinya BUS hasil spin-

off, (ii) ketentuan Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal 

Inti Bank yang mensyaratkan bank dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun tidak diperkenankan memiliki 

saham/anak perusahaan berbentuk bank. Sementara itu, bank dengan modal inti antara Rp1 s.d. 5 triliun 

dapat melakukan penyertaan modal kepada BUS hasil spin-off maksimal 20 persen dari total modal, (iii) 

Ketentuan Nomor 15/12/PBI/2013 tentang KPMM BUK dan Ketentuan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang 

KPMM BUS yang mensyaratkan modal inti dengan proporsi tinggi (minimal 6 persen dari ATMR) di samping 

mensyaratkan tambahan modal, di antaranya dalam bentuk counter-cyclical buffer (0 persen s.d. 2,5 persen) 

mulai tahun 2016, (iv) Ketentuan Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum yang 

mengaitkan rasio KPMM dengan peringkat profil risiko, serta (v) Ketentuan Nomor 14/8/PBI/2013 tentang 

Kepemilikan Saham Bank Umum yang mensyaratkan penyesuaian (divestasi) porsi kepemilikan saham 

atas BUS hasil spin-off dikaitkan dengan pemenuhan GCG dan Tingkat Kesehatan. 

Di samping pemenuhan ketentuan tersebut, asesmen kemampuan permodalan BPD juga mempertimbangkan 

(i) track record penambahan modal, (ii) kapasitas keuangan pemegang saham, dan (iii) proyeksi ekonometrik 

sekaligus supervisory review terkait peluang penurunan kondisi permodalan akibat peningkatan risiko, 

terutama credit risk.
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Di sisi lain, penilaian komitmen pengembangan UUS dilandaskan pada kondisi historis terkait (i) peningkatan 

share aset UUS terhadap BPD, (ii) produktivitas UUS (dikaitkan dengan kemampuan men-generate 

pendapatan) dibandingkan BPD, (iii) ketergantungan sumber pendanaan UUS kepada BPD, dan terutama 

(iv) masukan pengurus BPD/UUS, dan pengawas terkait komitmen pengurus dan pemegang saham dalam 

pengembangan bisnis dan spin-off UUS. Dalam pelaksanaan penilaian, faktor-faktor tersebut juga 

merepresentasikan kelemahan UUS BPD lainnya misalnya terkait pengembangan jaringan kantor, segmen 

pasar/produk dan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya manusia. 

Berdasarkan asesmen atas faktor-faktor tersebut, secara umum dapat terdapat 3 (tiga) kelompok BPD dari 

sisi kesiapan melakukan spin-off UUS. Pertama, kelompok BPD yang “diragukan” kemampuannya untuk 

melakukan pemisahan UUS. Kedua, kelompok BPD yang “berpotensi” melakukan pemisahan UUS. Ketiga, 

kelompok BPD yang “direkomendasi” melakukan pemisahan UUS.

Pada kelompok pertama, faktor yang cukup memengaruhi adalah kemampuan permodalan baik terbatasnya 

surplus anggaran pemerintah daerah untuk mendukung penambahan modal, maupun pertumbuhan modal 

secara historis yang kurang memadai. Sebagai catatan, dukungan pengembangan UUS di kelompok ini 

relatif rendah dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi ini terindikasi antara lain dari share aset yang kurang 

berkembang dan persiapan awal spin-off melalui penyusunan roadmap atau corporate plan spin-off yang 

belum dilakukan.

Pada kelompok kedua, faktor penentu kesiapan spin-off relatif bervariasi. Dari sisi permodalan, terdapat 

bank yang didukung track record pertumbuhan modal memadai untuk memenuhi kebutuhan modal ke depan 

dan ada yang juga didukung kapasitas keuangan pemerintah daerah yang relatif besar. Dari sisi komitmen 

pengembangan, terdapat beberapa bank yang telah menyusun roadmap spin-off. Namun demikian, pada 

kelompok ini juga terdapat UUS yang dukungan pengembangannya kurang optimal sebagaimana dialami 

bank pada kelompok pertama. 

Adapun posisi bank di kelompok ketiga, terutama ditentukan oleh kapasitas penambahan modal yang besar 

baik dari sisi BPD maupun pemegang saham, di samping pelaksanaan roadmap atau corporate plan spin-

off. BUS hasil spin-off dari BPD pada kelompok ini juga diperkirakan mampu meningkatkan modal hingga 

masuk kategori bank BUKU 2 dalam 2-3 tahun setelah spin-off atau bahkan pada waktu spin-off. 

Berdasarkan pengelompokan kesiapan bank melaksanakan spin-off UUS tersebut, sejumlah opsi pelaksanaan 

spin-off sebagai referensi untuk penetapan roadmap spin-off masing-masing BPD yang disepakati oleh 

pengawas KR/KOJK terkait meliputi:
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a. BPD pada kelompok 1: (i) BPD induk melakukan joint venture dengan BPD/BUK lain yang akan melakukan 

spin-off UUS atau dengan BUS dan (ii) Pemerintah Daerah mengundang investor strategis untuk 

membentuk BUS sebagai BUMD, sister company dari BPD. Selain itu, pemegang saham masih memiliki 

opsi konversi BPD menjadi BUS atau BPD dan/atau Pemerintah Daerah melakukan joint venture dengan 

BPD, pemerintah daerah lain, dan/atau investor strategis membentuk BUS untuk menerima sell-off UUS 

dengan atau tanpa status BUMD. 

b. BPD pada kelompok 2: memiliki setiap opsi bagi kelompok 1, termasuk konversi dan sell-off, tetapi dapat 

dipertimbangkan untuk menempuh opsi (iii) pemerintah daerah, tanpa joint venture dengan investor 

strategis atau pihak tidak terkait membentuk BUS sebagai BUMD dan sister company, dan (iv) BPD 

(bersama pihak terkait) sepenuhnya memiliki BUS sebagai subsidiary.

c. BPD pada kelompok 3: memiliki setiap opsi pada kelompok 1 dan 2, termasuk opsi konversi, tetapi dapat 

diposisikan sebagai mitra strategis bagi spin-off atau pembentukan BUS pada BPD lain (konsolidator).

Selanjutnya, setiap BPD di luar Bank Jatim dan Bank Aceh yang tengah memproses spin-off dan konversi, 

perlu diminta untuk menyusun roadmap sesuai opsi pelaksanaan spin-off tersebut. Beberapa rekomendasi 

terkait penyusunan roadmap individual tersebut, antara lain: 

a. Fokus pada rumusan strategi dan tahapan pengembangan bisnis UUS untuk mencapai target BUS hasil 

spin-off memiliki aset minimal Rp3,5 triliun, dengan FDR  90%, dan komposisi deposito terhadap DPK 

< 50%, di samping pemenuhan target lainnya dalam kerangka program Transformasi BPD. 

b. Pengembangan bisnis UUS didasarkan pada pemetaan yang akurat terhadap area sinergi dengan BPD 

induk/sister, yang juga menjadi dasar kerja sama operasi (leveraging) dan perhitungan cost sharing 

dalam proforma laba-rugi UUS dan BUS hasil spin-off serta pendalaman karakteristik berbank beberapa 

segmen/subsegmen konsumen yang akan diprioritaskan, memperhatikan quality gap bisnis proses dan 

layanan UUS. 

c. Pemuatan kebijakan dan komitmen terkait sumber daya manusia, tahap pengembangan infrastruktur 

berikut biaya yang akan dialokasikan, dan hal-hal pokok lainnya yang relevan dalam roadmap. 

Adapun rekomendasi tindak lanjut persiapan spin-off UUS BPD dari sisi OJK meliputi: 

a. Mengomunikasikan ekspektasi penguatan permodalan, pengembangan bisnis UUS, dan sinergi atau 

konsolidasi usaha antar-BPD melalui BUS hasil spin-off kepada masing-masing pemegang saham BPD. 

b. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan joint venture antar-BPD melalui BUS hasil spin-off, di 

antaranya melalui penyusunan kajian joint venture baik sebagai inisiatif dua atau lebih BPD, maupun 

sebagai inisiatif Asbanda. 

c. Pengawas masing-masing BPD meminta, menyepakati, dan selanjutnya memantau roadmap individual 

dimaksud melalui mekanisme evaluasi Rencana Bisnis Bank dimulai pada RBB tahun 2017.
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Selain itu, perlu dipertimbangkan sejumlah insentif kebijakan terkait: 

a. Peningkatan modal minimum BUS hasil spin-off menjadi sebesar minimum Rp1 triliun, dengan masa 

transisi 3 tahun setelah spin-off, atau akhir tahun 2024 (1 tahun setelah batas waktu spin-off dalam UU 

Perbankan Syariah) yang merupakan akhir periode Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Tahap 

II (2019-2024). Kebijakan ini untuk menciptakan fairness dan mendorong keterlibatan investor non-BUK 

pemilik UUS (BUK lain/BUS/pemda/investor strategis lainnya) dalam pendirian BUS untuk spin-off 

sekaligus mendukung transisi penguatan modal minimum BUK/BUS (melebihi batasan saat ini Rp3 

triliun/Rp1 triliun) sebagai antisipasi MEA tahun 2020. 

b. Pengaturan kembali mengenai syarat hubungan kepemilikan untuk pelaksanaan spin-off melalui pengalihan 

kepada BUS lain (pasal 41 ayat 3 PBI UUS). Hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai 

bentuk hubungan kepemilikan, yang diharapkan dapat memperluas opsi spin-off terutama dalam 

pembentukan joint venture yang melibatkan lebih dari 1 BUK atau pemda sekaligus membuka partisipasi 

setiap pemda, terutama jika berbeda antara pemegang saham mayoritas (sesuai UU Pemda) dengan 

pemegang saham pengendali.

c. Kebijakan terkait tatacara dan syarat sell-off/penjualan aset untuk menjamin perlindungan nasabah 

termasuk dari segi preferensi terhadap layanan perbankan syariah, menjaga persepsi stakeholders 

terhadap business conduct dan laju pertumbuhan industri perbankan syariah.

2. Kajian Asesmen Batas Minimum Modal Disetor Pendirian BPRS Baru

Pelaksanaan kajian bertujuan untuk menetapkan batas minimum modal disetor yang akan ditetapkan dalam 

pengaturan kelembagaan BPRS pada zona-wilayah lokasi pendirian BPRS baru. Dengan demikian, ada 

dua aspek penting yang dilaksanakan dalam kajian ini, pertama adalah penetapan zona atau wilayah geografis 

dan kedua adalah nilai minimum disetor yang dianggap wajar untuk mendukung pertumbuhan BPRS baru 

dan mengantisipasi berbagai problema masa awal pendirian.

Penetapan zonasi wilayah pendirian BPRS baru mengikuti zonasi yang telah diberlakukan kepada BPR 

konvensional yang telah lebih dahulu ditetapkan melalui SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa zonasi BPR merupakan cermin kondisi 

dan potensi ekonomi suatu wilayah yang dianggap kurang lebih berlaku sama bagi operasional BPRS. 

Pembagian wilayah lokasi pendirian BPRS dikelompokan menjadi 4 (empat) zona yaitu (i) Zona 1 terdiri 

atas 14 kabupaten/kota, (ii) Zona 2 terdiri atas 103 kabupaten/kota, (iii) Zona 3 terdiri atas 58 kabupaten/kota, 

dan (iv) Zona 4 terdiri atas 332 kabupaten/kota.

Metodologi yang digunakan dalam menetapkan modal minimum untuk pendirian BPRS baru dilakukan 

melalui pendekatan empiris dan simulasi permodalan BPRS di awal kegiatan operasinya. Pendekatan 

empiris tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran aktual mengenai kecukupan modal pendirian
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BPRS baru. Adapun simulasi yang dilakukan ditujukan untuk menguji kecukupan modal sesuai fungsinya 

sebagai buffer kerugian baik yang ditimbulkan, baik oleh kebutuhan (biaya) operasional (termasuk investasi 

barang modal) maupun yang ditimbulkan dari alokasi dana bank pada portofolio aset yang memiliki 

karakteristik risk dan return bervariasi.

Simulasi yang dilakukan meliputi (i) simulasi kekurangan/kelebihan modal dengan kondisi CAR minimum 

12%, (ii) simulasi penggunaan modal untuk menutup biaya dan kerugian operasional bank di awal berdirinya 

dengan ekspektasi minimum 50% dari modal disetor disalurkan pada aset produktif (untuk modal kerja), 

dan (iii) simulasi untuk men-generate target alokasi portofolio aset yang optimal. Observasi empiris dan 

simulasi penambahan modal yang dilakukan menghasilkan target modal minimum per BPRS yang kemudian 

dikelompokkan menurut zona wilayah pendirian sesuai ketentuan. Selanjutnya, rata-rata modal disetor 

BPRS (sesuai target) per zona diproyeksikan dengan asumsi tingkat inflasi sebesar 5% per tahun untuk 8 

tahun ke depan (hingga tahun 2023) sehingga didapatkan nilai modal minimum BPRS per zona.

Berdasarkan data yang tersedia pada LBBPRS, diperoleh sampel sebanyak 73 BPRS (45% dari populasi 

BPRS) yang mulai beroperasi antara periode Mei 2005 hingga Januari 2013. Periode tersebut dipilih untuk 

memastikan perolehan data untuk kepentingan observasi selama 3 tahun atau minimum 2 tahun sejak 

berdirinya BPRS yang menjadi sampel. Dari sampel tersebut, data BPRS menunjukkan bahwa (i) mayoritas 

BPRS berhasil mencapai break even point (BEP) dalam 2 tahun (72,6%), (ii) mayoritas (61%) BPRS 

melakukan penambahan modal dalam 3 tahun pertama operasi, dan (iii) diperlukan waktu hingga 1 tahun 

untuk mengoptimalkan DPK dan komposisi aset. Hasil ini mengindikasikan bahwa modal disetor di awal 

pendirian BPRS terlalu rendah, terlebih BPRS memerlukan dana penyangga (buffer) yang cukup untuk 

menutup biaya awal operasional ketika aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana belum optimal.

Hasil asesmen kebutuhan modal disetor minimum BPRS per zona sesuai dengan pendekatan yang digunakan 

dalam kajian ini, antara lain:

c. Zona 1 dengan sampel 7 BPRS memiliki rata-rata modal disetor sebesar Rp1,7 miliar. Hanya 1 BPRS 

yang secara aktual melakukan penambahan modal. Sementara hasil simulasi mensyaratkan minimum 

5 BPRS melakukan penambahan modal. Proyeksi modal minimum rata-rata untuk Zona 1 sebesar Rp3,5 

miliar.

d. Zona 2 dengan sampel 45 BPRS memiliki rata-rata modal disetor sebesar Rp1,4 miliar. Sebanyak 28 

BPRS secara aktual melakukan penambahan modal. Sementara hasil simulasi mensyaratkan minimum 

41 BPRS melakukan penambahan modal. Proyeksi modal minimum rata-rata untuk Zona 2 sebesar 

Rp3,4 miliar.

e. Zona 3 dengan sampel 4 BPRS memiliki rata-rata modal disetor sebesar Rp1,3 miliar. Sebanyak 3 BPRS 

secara aktual melakukan penambahan modal. Sementara hasil simulasi mensyaratkan seluruh BPRS 

melakukan penambahan modal. Proyeksi modal minimum rata-rata untuk Zona 3 sebesar Rp3,7 miliar.
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f. Zona 4 dengan sampel 17 BPRS memiliki rata-rata modal disetor sebesar Rp1,1 miliar. Sebanyak 13 

BPRS secara aktual melakukan penambahan modal. Sementara hasil simulasi mensyaratkan 16 BPRS 

melakukan penambahan modal. Proyeksi modal minimum rata-rata untuk Zona 4 sebesar Rp3,3 miliar.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan dalam menetapkan modal 

disetor minimum untuk pendirian BPRS baru meliputi:

a. Nilai modal rata-rata BPRS sampel meski beroperasi pada zona berbeda memiliki kisaran nilai yang 

berdekatan, yaitu antara Rp1,1–Rp1,7 miliar. Demikian pula hasil proyeksi kebutuhannya yaitu di antara 

Rp3,3–Rp3,7 miliar. Di satu sisi, menetapkan modal disetor minimum untuk pendirian BPRS baru sebesar 

Rp3,3 miliar (sesuai hasil asesmen terendah) diperkirakan sudah memadai untuk menutup kerugian, 

baik karena kebutuhan operasional maupun terkait proses optimalisasi fungsi intermediasi di awal masa 

pendirian, di samping memenuhi KPMM minimum 12%.

b. Namun di sisi lain, besaran modal BPRS di Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 tersebut kurang merepresentasikan 

kondisi dan potensi ekonomi wilayah di zona tersebut. Hal ini terutama tercermin pada BPRS sampel 

di Zona 1. Meskipun memiliki modal relatif rendah, realitanya hanya tercatat 1 BPRS yang melakukan 

penambahan modal. Sebagai catatan, selain dari segi potensi ekonomi, keterwakilan populasi pada 

sampel BPRS khususnya di Zona 3 dan Zona 1 relatif rendah dibandingkan sampel BPRS di Zona 2 

dan 4, yaitu Zona 3 = 4 BPRS (21%), Zona 1 = 7 BPRS (39%), Zona 4 = 17 BPRS (44%), dan Zona 2 

= 45 BPRS (52%). 

c. Hasil proyeksi kebutuhan modal disetor minimum per zona menunjukkan bahwa selain Zona 1, lebih 

dari 90% BPRS di zona lainnya tergolong undercapitalised. Hal ini dapat pula mengindikasikan relatif 

lambannya ekspansi BPRS yang menjadi sampel di Zona 1 yang diperkirakan terkait dengan tingkat 

persaingan relatif tinggi dengan bank umum syariah, maupun bank umum dan BPR konvensional.

d. Berdasarkan data penilaian kinerja TKS BPRS terkini, secara umum menunjukkan bahwa walaupun 

BPRS di Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 memiliki modal relatif rendah sebagaimana dijelaskan dalam poin 

1 di atas, tetapi kinerja BPRS di ketiga zona relatif baik.

e. Tingkat penyebaran BPRS pada Zona 3 dan Zona 4 relatif rendah baik daripada sampel yang digunakan 

maupun keseluruhan populasi yaitu masing-masing hanya merepresentasikan 6,9% (sampel) dan 24,1% 

(populasi) wilayah di Zona 3, serta 4,5% (sampel) dan 9,9% (populasi) wilayah di Zona 4. Adapun 

penyebaran di Zona 1 dan Zona 2 relatif tinggi (di atas 30% untuk sampel dan di atas 42% untuk populasi).

Oleh karena itu, penyesuaian batasan modal disetor minimum dalam rangka meningkatkan daya tarik 

investor untuk mengembangkan perbankan syariah di kedua zona tersebut yang diduga masih memiliki 

tingkat persaingan rendah, dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat direkomendasikan batasan minimum modal disetor 

BPRS per zona sebagai berikut.
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3. Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Sektor Pertanian Subsektor Tanaman 

Pangan

Sektor pertanian terutama subsektor tanaman pangan memiliki peran penting sebagai dasar penguatan 

ketahanan pangan nasional. Salah satu kendala pengembangan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah 

akses permodalan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia (Hamid (1986),  Hidayat (2009), dan 

Beik (2012)). Keterbatasan pembiayaan di sektor pertanian secara garis besar diakibatkan oleh dua hal, 

yaitu keterbatasan dana APBN dan hambatan petani/usaha tani dalam mendapatkan akses ke perbankan 

(Ratnawati, 2009). Terkait itu, upaya peningkatan pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian 

khususnya subsektor tanaman pangan menjadi hal yang penting sebagai satu upaya mendukung 

pengembangan pertanian tanaman pangan.
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Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian khususnya subsektor 

tanaman pangan, DPBS OJK melakukan kajian yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses dari setiap 

fase level pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga zakat (BAZNAS dan 

LAZ), dan LSM yang memfokuskan diri pada community development, mengidentifikasi faktor-faktor viability 

dan feasibility perbankan syariah untuk masuk ke dalam pembiayaan subsektor tanaman pangan yang 

diharapkan dapat pula membantu percepatan pertumbuhan perbankan syariah, serta menginisiasi dan 

membentuk model pembiayaan syariah sebagai program perluasan layanan perbankan syariah terhadap 

subsektor tanaman pangan melalui upaya penyelerasan dengan program-program pemerintah, lembaga 

zakat (BAZNAS dan LAZ), dan LSM pemberdaya petani lainnya.

Metode kegiatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif untuk menghasilkan alternatif 

model pembiayaan microbanking yang dapat digunakan perbankan syariah untuk memperluas layanan 

keuangan di subsektor tanaman pangan. Penghimpunan informasi dilakukan dengan proses diskusi/FGD, 

in depth interview dan case study dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder 

serta studi komparatif model pembiayaan syariah untuk tanaman pangan yang pernah dilaksanakan 

sebelumnya. Model analisis data dilakukan dengan menggunakan model-model manajemen strategis seperti 

Model Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dan Model SWOT Analysis.

Terdapat 5 (lima) poin yang menjadi pokok-pokok hasil kajian, yaitu fase pemberdayaan petani tanaman 

pangan, peta permasalahan pembiayaan syariah sektor pertanian tanaman pangan, faktor strategis 

pembiayaan syariah tanaman pangan, model pembiayaan perbankan syariah sektor pertanian tanaman 

pangan, dan panduan mekanisme pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian subsektor tanaman 

pangan. Berikut merupakan penjelasan dari pokok-pokok hasil kajian tersebut.

(1) Fase Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan

Fase pemberdayaan petani tanaman pangan dibagi menjadi 2 (dua) fase, yaitu fase pertama adalah 

non-bankable (zakat-able) dan fase kedua adalah bankable (mulai dari microbankable). Fase zakat-

able merupakan fase pemberdayaan petani tanaman pangan yang masuk dalam kategori petani miskin-

dhuafa. Pada pemberdayaan fase zakat-able ini stakeholders yang terlibat adalah petani, lembaga amil 

zakat (BAZNAS), lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Stakeholders tersebut 

saling berinteraksi satu sama lain, terlihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Petani yang berhasil 

melalui pembinaan pada fase pertama berlanjut ke fase kedua. Pada fase kedua ini, petani telah 

memiliki kemampuan melakukan hubungan dengan pihak perbankan, khususnya layanan microbanking 

yang lebih sederhana prosedur dan persyaratan pembiayaannya. Pada fase ini pula, stakeholders yang 

terlibat lebih luas yang semula hanya 3 (tiga) stakeholders selain petani, menjadi 5 (lima) stakeholders. 

BAZNAS dan LSM yang pada fase pertama menjadi stakeholders, pada fase kedua sudah tidak lagi
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terlibat. Ada proses perpindahan kemitraan pembinaan petani dari BAZNAS/LAZ dan LSM kepada 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik BUS/UUS, BPRS, maupun BMT/KJKS membuat OJK terlibat. 

Secara umum, stakeholders yang terlibat pada fase kedua ini adalah BMT/KJKS, BPRS, BUS/UUS, 

lembaga pemerintah terkait, dan OJK.

(2) Peta Permasalahan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Pada fakta lapangan yang dikumpulkan melalui diskusi terfokus, dapat disimpulkan bahwa penyaluran 

pembiayaan untuk sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS atau BMT masih menemui banyak 

kendala. Pihak BPRS atau BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan produk pembiayaan yang ada, 

mengingat sektor pertanian memiliki karakteristik usaha yang khas dibanding usaha lainnya. Permasalahan 

pembiayaan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi Lembaga Keuangan Syariah dan dari 

sisi petani. Pada sisi LKS (BUS/UUS, BPRS, BMT, atau KJKS), permasalahan yang dihadapi yaitu terkait 

dengan aspek legal, portofolio pertanian sangat kecil, pengenalan nasabah yang kurang, trust/kepercayaan 

nasabah kurang, sumber daya manusia yang paham bidang pertanian masih sangat kurang dan modal 

terbatas. Pada sisi petani, masalah yang teridentifikasi, antara lain adanya karakter petani yang cenderung 

negatif kemudian digeneralisasi, rendahnya pendidikan/skill, ketidaktahuan bahwa LKS menyediakan 

pembiayaan untuk usaha pertanian, keterbatasan agunan (tidak ada jaminan), dan angsuran bulanan 

yang menyulitkan bagi petani karena penghasilan petani adalah per musim tanam bukan per bulan.

(3) Faktor Strategis Pembiayaan Syariah Tanaman Pangan

Pembiayaan syariah tanaman pangan merupakan model pembiayaan yang khas karena karakteristik 

usahanya yang tidak sama dengan usaha lain yang memperoleh penghasilan tetap setiap hari, minggu, 

atau bahkan bulan. Usaha pertanian tanaman pangan rata-rata baru dapat memperoleh hasil setelah 

4 (empat) bulan. Selain itu, usaha pertanian tanaman pangan selama ini juga dinilai memiliki risiko yang 

tinggi terutama karena faktor alam. Untuk itu, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

menyusun model pembiayaan syariah tanaman pangan adalah akad, kriteria petani, jenis atau usaha 

tani di bidang tanaman pangan, mekanisme peminjaman, pembayaran dan pengawasan, masalah 

permodalan LKM terkait dengan rendahnya DPK dan jaminan, aspek regulasi, aspek kelembagan 

(khususnya kemitraan antarlembaga pembiayaan), serta affirmative policy. Adapun beberapa hal yang 

perlu ada dalam pola pembiayaan syariah pertanian tanaman pangan, yaitu sebagai berikut.

1. Pembiayaan sesuai dengan pola tanam dan panen yang berarti tidak harus melakukan angsuran bulanan. 

2. Nilai pembiayaan bersifat riil, dalam arti pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan 

memperhatikan luas lahan dan harga input (bibit dan pupuk).

3. Perlu mitigasi risiko karena petani sangat mungkin tidak memiliki agunan yang cukup. Selain itu, 

pembiayaan sektor primer biasanya rentan pada gejolak musim dan harga.
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4. Biaya monitoring perlu dimasukkan dalam mekanisme pembiayaan, hal ini dapat dititipkan pada 

kelompok tani.

5. Jika memungkinkan pembiayaan dilakukan secara berkelompok dan diusahakan ada garansi pembelian 

dari pihak ketiga. 

(4) Model Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Setelah identifikasi secara komprehensif beberapa faktor strategis, pemetaan permasalahan dan aspek 

terkait lainnya, maka dibentuk model untuk menunjang peningkatan pembiayaan perbankan syariah 

untuk sektor pertanian tanaman pangan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Diperlukan akad salam untuk mengikat petani agar tidak menjual komoditasnya kepada pihak tengkulak.

b. Perlu didirikannya lembaga penjamin seperti asuransi pertanian.

c. Diperlukan model universal pembiayaan syariah sektor pertanian tanaman pangan untuk dapat 

diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. 

d. Perlu dorongan untuk membentuk sebuah alat atau kendaraan untuk mendorong kinerja LKS 

(BUS/UUS dan BPRS) dalam pembiayaan syariah sektor pertanian tanaman pangan. 

Poin-poin di atas dijabarkan dalam sebuah model yang mengakomodasi permasalahan yang ditemukan 

pada survei lapangan. Usulan model tersebut disajikan pada gambar di bawah ini. Stakeholders yang 

terlibat dalam model proses pembiayaan syariah di atas adalah: 1) Otoritas Jasa Keuangan, 2) Pemerintah 

dalam hal ini lembaga maupun kementerian terkait pertanian, 3) Lembaga penjamin atau asuransi 

pertanian, 4) BUS/UUS, 5) Special Agriculture Vehicle (SAV), 6) Petani/Kelompok Tani, 7) Pasar, baik 

tradisional maupun institusional yang ada dalam cakupan domestik maupun internasional. Dalam model 

pembiayaan tersebut, OJK diharapkan dapat memberikan kebijakan khusus terkait pembiayaan syariah 

sektor pertanian tanaman pangan, mengingat bahwa bisnis tersebut merupakan seasonal business yang 

memerlukan waktu tertentu.
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Maka untuk penilaian tingkat kolektabilitas LKS dapat diberikan kelonggaran dengan melihat karakteristik 

usaha pertanian tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi LKS yang akan terjun ke dalam 

pembiayaan sektor pertanian tanaman pangan. Selain itu, peran OJK juga diperlukan dalam pengawasan 

dan memberikan insentif kepada LKS yang menjalankan usaha sektor pertanian tanaman pangan. Lebih 

lanjut, pemerintah dan OJK diharapkan dapat bekerja sama untuk sinkronisasi kebijakan dan koordinasi 

terkait peningkatan pembiayaan perbankan syariah sektor pertanian tanaman pangan.

Pemerintah diharapkan dapat mendorong perluasan program pendirian lembaga penjamin berupa 

asuransi pertanian serta diperlukannya sebuah kebijakan khusus terkait Special Agriculture Vehicle 

(SAV). SAV merupakan lembaga yang beroperasi dengan maksimal sebagai jembatan antara LKS 

(BUS/UUS) kepada petani, lembaga penjamin, dan pasar. Bentuk hukum SAV dapat berupa LKS di 

bawah BUS/UUS, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), ataupun konsorsium dari 

beberapa LKS untuk memasuki usaha pertanian. Keberadaan SAV akan mendorong percepatan 

peningkatan dan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian subsektor tanaman 

pangan. SAV sebagai sebuah kendaraan atau alat yang tugas dan fungsinya adalah melakukan bridging 

antara 4 stakeholders sekaligus yaitu BUS/UUS, petani/kelompok petani, pasar, dan lembaga penjamin. 

SAV sebagai partner BUS/UUS melakukan pendekatan maupun hubungan kerja sama dengan para 

petani dan juga penjualan produk pertanian ke pasar tradisional (pedagang umumnya) maupun institusional 

(seperti Bulog). BUS/UUS tidak perlu mencari atau berhubungan langsung dengan petani untuk 

mendapatkan nasabah dan juga tidak perlu terlibat/bersinggungan langsung untuk penjualan komoditas 

dari petani ke pasar. Beberapa usulan akad yang dapat dikembangkan, antara lain: 

a. BUS/UUS dengan SAV: mudharabah bis salam, musyarakah bis salam, atau wakalah bis salam. 

BUS/UUS dengan SAV menggunakan akad mudharabah dengan BUS/UUS bertindak sebagai shahibul 

maal dan SAV sebagai mudharib-nya. Jika yang digunakan adalah akad kedua, BUS/UUS dan SAV 

saling berkontribusi dana dan manajemen sesuai dengan kaidah akad musyarakah. Jika akad ketiga 

yang digunakan, SAV menjadi wakil BUS/UUS dalam membiayai petani. 

b. SAV dengan petani: akad salam. Dengan demikian, ada jaminan bahwa petani akan menyerahkan 

hasil panennya kepada SAV dan bukan kepada pihak selain SAV. 

Selain itu, SAV juga dapat menggunakan akad lain dengan petani, seperti murabahah untuk pengadaan 

saprotan (sarana produksi pertanian) sehingga kombinasi akadnya bisa menjadi mudharabah bil 

murabahah, musyarakah bil murabahah, maupun wakalah bil murabahah. Pendeknya, ada banyak 

kombinasi akad yang dapat digunakan.

SAV juga bisa menjadi lembaga pemberi agunan dari petani kepada BUS/UUS dengan kendala 

keterbatasan collateral dapat diselesaikan. Ditambah, SAV memiliki peran yang signifikan terhadap
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petani berupa pembayaran premi kolektif kepada lembaga penjamin (asuransi pertanian), hal tersebut 

akan sangat memudahkan petani untuk mendapat fasilitas pembiayaan. 

(5) Panduan Mekanisme Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Usulan model pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian subsektor tanaman pangan 

memunculkan maksimalisasi peran dan fungsi dari Special Agriculture Vehicle (SAV), maka dari itu perlu 

dibentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau general guideline untuk keberlangsungan SAV. 

Pedoman tersebut sebagai berikut.

a. Penetapan Special Agriculture Vehicle (SAV) 

i. Dapat bekerja sama dengan perusahaan pertanian, baik BUMN/BUMD dan swasta berbentuk PT 

maupun CV.

ii. Bekerja sama dengan Koperasi, LKMS, KJKS, dan BMT.

iii. Jika poin a dan b tidak dimungkinkan BUS/UUS dapat membentuk konsorsium perusahaan 

pertanian dengan LKS lainnya. 

b. Prinsip Kerja SAV

i. SAV berfungsi menjadi lembaga intermediasi antara BUS/UUS dan petani, meliputi:

a) Menyalurkan pembiayaan BUS/UUS terhadap petani.

b) Sebagai lembaga penyedia agunan ke BUS/UUS.

ii. Dalam rangka mitigasi risiko, SAV berfungsi menjadi lembaga intermediasi antara lembaga 

penjamin dan petani, meliputi:

a) Pembayaran premi asuransi

b) Pemrosesan klaim asuransi 

c. Dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan BUS/UUS, SAV menggunakan mekanisme akad 

sebagai berikut.

 i. Akad antara SAV dengan BUS/UUS yang terdiri atas:

a) Akad bagi hasil, baik mudharabah dengan BUS/UUS bertindak sebagai sahibul maal dan SAV 

sebagai mudharib, maupun akad musyarakah dengan BUS/UUS dan SAV berkontribusi dalam 

permodalan dan manajemen sesuai kesepakatan; atau

b) Akad wakalah dengan SAV bertindak sebagai wakil dari BUS/UUS dalam melakukan pembiayaan 

dengan petani.

 ii. Akad antara SAV dengan petani menggunakan:

a) Akad salam dengan SAV bertindak sebagai pemesan produk petani;

b) Akad murabahah dengan SAV bertindak sebagai penyedia (penjual) input produksi; dan

c) Bentuk akad lain yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembiayaan pertanian.

iii. Mekanisme akad sebagaimana dijelaskan dalam poin ci dan cii harus dituangkan secara tertulis 

sesuai hukum yang berlaku.
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d. Dalam menjalankan fungsi intermediasi dengan lembaga penjamin, SAV menggunakan mekanisme 

akad sebagai berikut.

i. Akad antara SAV dengan lembaga penjamin menggunakan akad wakalah bil ujroh dengan SAV 

bertindak sebagai wakil lembaga penjamin.

ii. Akad antara SAV dengan petani menggunakan akad wakalah biduni ujroh (tabarru’), dengan SAV 

bertindak sebagai wakil petani untuk pembayaran premi ke lembaga penjamin maupun pengajuan 

dan pencairan klaim asuransi dari lembaga penjamin kepada petani. Dalam hal ini, SAV tidak 

mengambil keuntungan dalam pencairan klaim yang diajukan oleh petani.

e. Kewajiban dan Hak SAV terhadap BUS/UUS:

i. Kewajiban SAV meliputi antara lain;

a) Sebagai pengelola (administrasi) dana dari BUS/UUS ke petani.

b) Menyalurkan/menjual hasil produksi petani ke pasar, baik pasar tradisional maupun pasar 

institusional yang berada di dalam dan luar negeri.

c) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap petani dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan pembiayaan.

ii. Hak SAV meliputi antara lain:

a) Menerima pendapatan bagi hasil dari BUS/UUS atas penjualan produk pertanian sesuai dengan 

nisbah yang disepakati.

b) Menerima imbalan dari BUS/UUS dalam fungsinya sebagai wakil BUS/UUS dalam menyalurkan 

pembiayaan ke petani. 

f. Kewajiban dan hak SAV terhadap lembaga penjamin (mikrotakaful)

i. Kewajiban SAV meliputi:

a) Melakukan administrasi penghimpunan dana premi dari petani untuk dibayarkan ke lembaga 

penjamin.

b) Melakukan sinkronisasi data ke lembaga penjamin atas pembayaran subsidi pemerintah 

terhadap premi asuransi pertanian.

c) Melakukan proses pengajuan dan pencairan klaim asuransi dari lembaga penjamin kepada 

petani.

ii. Hak SAV meliputi: mendapatkan imbalan (ujroh) dari lembaga penjamin sesuai kesepakatan.

g. SAV berkewajiban membuat laporan kepada pemerintah/otoritas sesuai dengan bentuk badan hukum 

SAV.

Pedoman di atas adalah garis besar pelaksanaan SAV dalam mendorong peningkatan pembiayaan 

perbankan syariah sektor pertanian subsektor tanaman pangan. Agar berjalan dengan baik, perlu 

dikeluarkan kebijakan khusus oleh pihak otoritas dalam hal ini OJK dan juga pemerintah terkait sektor 

pertanian. Usulan SAV tidak mungkin berjalan ketika terhambat payung hukum serta keberadaan bentuk 

hukumnya.
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Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi pada peningkatan pembiayaan perbankan 

syariah untuk sektor pertanian tanaman pangan, sebagai berikut.

a. OJK diharapkan dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan terkait aturan kolektibilitas dan 

penilaian kualitas aktiva dengan mengikuti pola dan karakteristik sektor pertanian tanaman pangan 

yang bersifat musiman (seasonal).

b. OJK diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan BUS/UUS untuk mengalokasikan 

pembiayaan pertanian tanaman pangan dalam persentase minimal tertentu.

c. Pemerintah diharapkan memberikan insentif kemudahan dan keringanan pajak yang harus dibayarkan 

oleh BUS/UUS yang memenuhi ketentuan persentase minimal pembiayaan untuk sektor pertanian.

d. Pemerintah dan OJK diharapkan dapat mengeluarkan peraturan bersama sebagai payung hukum 

yang mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi  SAV (Special Agriculture 

Vehicle).

e. Pemerintah diharapkan dapat menempatkan dana di perbankan syariah dalam proporsi yang lebih 

besar untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian dalam mencapai swasembada pangan yang 

berkelanjutan.

f. Untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan (sustainable development) dari perspektif 

syariah, diperlukan kajian lebih lanjut terkait pembiayaan pertanian organik.

4. Kajian Stimulus Perbankan Syariah

Sepanjang tahun 2015, kinerja ekonomi Indonesia mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 

sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi telah memengaruhi kinerja dan kondisi industri perbankan 

termasuk perbankan syariah. Dampak penurunan kinerja ekonomi menyebabkan risiko bisnis meningkat 

yang kemudian membuat potensi penyaluran pembiayaan bank syariah menurun. Akibatnya, laba bank 

syariah pun ikut mengalami penurunan. Penurunan kinerja perbankan syariah ini berpotensi mengganggu 

stabilitas sistem keuangan. 

Dalam rangka mengurangi dampak penurunan kinerja perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebagai otoritas diharapkan melakukan langkah-langkah penyesuaian. Dalam implementasinya, OJK 

diharapkan menerbitkan countercyclical policy atau kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan 

syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Data historis menunjukkan 

bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 

sehingga pertumbuhannya terlihat selalu beriringan. Dengan demikian, kemampuan perbankan syariah 

dalam menghimpun DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Setidaknya, salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan bank syariah dalam penghimpunan DPK adalah kemampuan 

melakukan ekspansi jaringan kantor.
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Dalam upaya pengembangan bank syariah, jumlah jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas 

menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan bank syariah. Sampai dengan Juni 2015, jumlah jaringan 

kantor bank syariah tercatat hanya 2.888 kantor dibandingkan dengan jaringan kantor bank konvensional 

yang mencapai 20.247 kantor. Salah satu strategi untuk menyiasati keterbatasan jaringan kantor yang 

dimiliki oleh perbankan syariah yaitu mengoptimalkan jaringan kantor bank konvensional induk agar dapat 

memberikan layanan syariah dalam bentuk Layanan Syariah Bank (LSB) dan Layanan Syariah (LS). LSB 

adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip 

syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor Bank Umum Konvensional 

untuk dan atas nama Bank Umum Syariah. LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan 

pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor kegiatan 

penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah 

yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas 

nama KCS pada bank yang sama. Dalam prakteknya, LSB dan LS belum berjalan optimal seperti yang 

diharapkan yang terlihat dari indikasi antara lain jumlah BUS yang telah melakukan kegiatan LSB dan jumlah 

LSB yang dilakukan. Saat ini dari 10 BUS yang memungkinkan secara ketentuan untuk melakukan kegiatan 

LSB, baru 3 BUS yang melakukan yaitu BNIS, BRIS, dan BSB. Sementara, dari sisi jumlah LSB yang 

dilakukan juga masih terbatas. Untuk kegiatan LS, meskipun hampir semua UUS memiliki LS, masih banyak 

UUS yang memiliki LS-nya dalam jumlah yang terbatas. Untuk itu, mempertimbangkan kondisi saat ini 

kiranya perlu dilakukan upaya untuk lebih mendorong BUS maupun UUS memperbanyak jumlah LSB atau 

LS antara lain dengan memberikan kemudahan dalam persyaratan pembukaan LSB dan LS terkait wilayah 

kerja KC induk disesuaikan dengan kondisi struktur organisasi OJK dan memberikan insentif kepada bank 

konvensional induk yang memberikan layanan syariah berupa LSB atau LS. 

 Aturan mengenai pembukaan jaringan kantor bank syariah selain diatur dalam ketentuan kelembagaan 

BUS dan kelembagaan UUS, juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/8/DPbS 

tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti 

yang merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/PBI/2012 

tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 

Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa pembukaan jaringan kantor bank perlu didukung dengan kemampuan 

keuangan yang memadai, yang antara lain tercermin pada dari ketersediaan alokasi modal inti (AMI) sesuai 

lokasi dan jenis kantor bank (theoretical capital). Selain ketersediaan AMI, pertimbangan tingkat efisiensi 

bank juga dipertimbangkan dalam pembukaan jaringan kantor. Hal ini diatur dalam SE Nomor 15/73/INTERN 

tentang Pedoman Pengawasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Berdasarkan Modal Inti.

Dengan kondisi kinerja ekonomi saat ini, tentu perbankan syariah mengalami kesulitan untuk berkembang 

sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Dengan demikian, untuk mendorong pertumbuhan perbankan
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syariah, ketentuan terkait jaringan kantor tersebut perlu disederhanakan. Penyederhanaan tersebut diharapkan 

dapat membuka ruang gerak perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan tetap memperhatikan 

aspek kehati-hatian. Selain itu, diperlukan insentif bagi BUK induk yang memberi perhatian pada anak 

usaha syariahnya. Insentif itu diperlukan mengingat masih banyak induk bank syariah yang enggan 

membesarkan anak usaha syariahnya. Maksud penyusunan kajian ini adalah sebagai dasar ilmiah dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengembangan Jaringan Kantor 

Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank, dengan tujuan menganalisis 

kebijakan yang dapat mempermudah perbankan syariah dalam pembukaan jaringan kantor. 

Kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, berupa:

a. Pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor.

b. Perubahan perimbangan penyebaran jaringan kantor pada zona tertentu

c. Penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor.

d. Kemudahan persyaratan pembukaan LSB dan LS terkait wilayah kerja KC induk LSB atau LS.

e. Perluasan jenis kantor BUK yang dapat melakukan kegiatan LS. 

f. Perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil.

g. Perubahan treshold rasio efisiensi dalam rangka pembukaan jaringan kantor yang akan diatur di ketentuan 

internal OJK (SEDK).
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A. POJK

12. POJK Nomor 12 /POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam 

Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan 

oleh perbankan syariah kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

memelihara stabilitas sistem keuangan akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang berdampak negatif pada kinerja dan kondisi industri perbankan, yang pada gilirannya akan 

berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pokok-pokok pengaturan POJK antara lain:

d. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan 

Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah yang antara lain mengatur:

iii. Bobot Risiko Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal terdiri atas:

c) paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka 

kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Pembiayaan konsumsi yang dijamin dengan 

agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang memenuhi seluruh kriteria; dan

d) paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Pembiayaan konsumsi dalam rangka 

kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah Indonesia yang memenuhi 

seluruh kriteria.

iv. Bobot Risiko Pembiayaan kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga Penjaminan atau Asuransi 

Pembiayaan Berstatus BUMD teridiri atas:

c) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi 

Pembiayaan berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sepanjang 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan antara lain:

iii) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan 

setara BBB-; atau

iv) mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 

melakukan program penjaminan; 

d) Bobot risiko Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi 

Pembiayaan berstatus BUMD yang memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB- didasarkan pada 

peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD sesuai kategori 

portofolio tagihan kepada entitas sektor publik.

e. Penilaian Dan Penetapan Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang 

antara lain mengatur:
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iii. Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas 

ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah untuk:

c) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) 

nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah);

d) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah 

UMKM dengan jumlah dan kriteria tertentu.

iv. Penetapan Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

c) paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong 

Diragukan atau Macet;

d) tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong 

Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

f. Penyertaan Modal Bagi Bank Umum Syariah dalam rangka:

iii. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari Bank Umum 

Syariah yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan Bank Umum Syariah paling tinggi 20% 

(dua puluh perseratus) dari modal perusahaan dan Bank Umum Syariah tidak menjadi pengendali; 

atau

iv. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

dapat dilakukan apabila Bank Umum Syariah memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank 

Umum Syariah terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai 

prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik.

13. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah 

POJK ini berlaku bagi BUS,UUS, dan BPRS. Latar belakang penerbitan POJK yaitu terjadinya 

perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah yang semakin 

kompleks dan bervariasi dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan unit usaha syariah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan 

timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

diperlukan pengaturan kembali terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan 

Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pokok-pokok pengaturan POJK antara lain: (i) Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan Produk 

dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank; (ii) Bank wajib memiliki kebijakan dan 

prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru
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Bank; (iii) Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan 

Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan 

Aktivitas Bank; (iv) Bank dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa 

persetujuan OJK dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah tercantum dalam kodifikasi Produk 

dan Aktivitas Bank, tercantum dalam rencana bisnis Bank, sesuai dengan klasifikasi BUKU (kecuali 

BPRS), dan didukung dengan kesiapan operasional yang memadai; (v) Bank wajib menyampaikan 

laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru kepada OJK; (vi) OJK 

berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau Aktivitas dalam hal memenuhi 

kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK.

B. SEOJK

1. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2014 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) BUS dan UUS harus menyajikan laporan keuangan 

yang akurat, komprehensif dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); 

(ii) Selain memenuhi Standar Akuntasi Keuangan, Bank harus tetap menghitung Penyisihan Penghapusan 

Aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan Bank; (iii) Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan 

analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (performance) nasabah dan 

kemampuan membayar serta ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian 

Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet; (iv) Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah tertentu, Bank diberikan perlakuan khusus yaitu 

penilaian kualitas hanya didasarkan atas faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi 

hasil/ujrah untuk pembiayaan dan penyediaan dana lain (berupa penerbitan jaminan atau pembukaan 

letter of credit) sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk investasi dan/atau 

modal kerja. (v) OJK mewajibkan Bank untuk menghitung Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Meskipun 

hasil perhitungan PPA tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun hasil perhitungan 

PPA tersebut akan mempengaruhi perhitungan modal dalam pemenuhan rasio KPMM. (vi) Restrukturisasi 

Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku.

2. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2014 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi 

Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

SEOJK ini menjadi dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)
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BPRS. PAPSI BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK 

ETAP, PSAK Syariah dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh OJK dan menjadi pedoman dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS. Dengan diterbitkannya PAPSI BPRS ini diharapkan 

dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BPRS menjadi relevan, 

komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan.

PAPSI BPRS juga memberikan ilustrasi perlakuan akuntansi terkait dengan penerbitan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) No.84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 

2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur 

pengakuan pendapatan Murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode 

proporsional serta penegasan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban terkait langsung 

transaksi Murabahah. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSI BPRS untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta 

pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal  27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) Bank 

wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko; (ii) Komponen modal yang diperhitungkan dalam 

pengaturan ini, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir 

instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah 

dan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam 

perhitungan ATMR; (iii) ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan 

pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas ATMR yang telah memperhitungkan risiko 

kredit, risiko pasar, dan risiko operasional; (iv) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum 

sesuai profil risiko baik secara invidual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki 

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP; (v) Otoritas Jasa Keuangan melakukan 

Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan 

dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.

4. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal  27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut 

Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum 

Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) 

Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan Bank dalam menghitung
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ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); (ii) Bank harus memperhitungkan 

ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan (a) Pendekatan 

Indikator Dasar (Basic Indicator Approach), (b) Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau, 

(c) Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach); (iii) Untuk penerapan tahap 

awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional harus dilakukan dengan menggunakan Pendekatan 

Indikator Dasar (PID); (iv) Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan 

menggunakan PID dilakukan dengan rumus sebagai berikut: ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x 

beban modal Risiko Operasional; (v) beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan 

pendapatan bruto (gross income) tahunan (Januari - Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir 

dikali 15%.

5. SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tanggal  08 Juni 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi 

dan Publikasi Laporan Bank. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain: (i) Laporan Publikasi disusun 

antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, 

informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

perkembangan usaha Bank; (ii) Jenis Laporan Publikasi untuk Bank Umum Syariah adalah Laporan 

Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan dan Laporan Publikasi Lain. 

Jenis Laporan Publikasi untuk Unit Usaha Syariah adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi 

umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS; iii) 

Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (force majeur) pada batas 

akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank Umum Syariah atau Situs Web Bank Umum Konvensional 

yang memiliki Unit Usaha Syariah, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai 

bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta disampaikan 

pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai mengenai cakupan 

perhitungan dan tata cara perhitungan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

7. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai perhitungan ATMR
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risiko pasar dengan menggunakan metode standar yakni Bank secara individual wajib memperhitungkan 

antara lain risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar, serta bagi Bank secara konsolidasi dengan 

Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan risiko komoditas.

8. SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang 

Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan 

Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. SEOJK ini terdiri dari batang tubuh yang berisi penjelasan umum 

mengenai kegiatan usaha bank dan dokumen pendukung dalam rangka perizinan maupun pelaporan 

terkait produk dan/atau aktivitas bank dan lampiran yang terdiri dari 5 jenis lampiran yaitu (i) lampiran I 

yang berisi definisi atau karakteristik produk dan aktivitas; (ii) lampiran II yang berisi matriks cakupan 

produk dan aktivitas bank yang disajikan sesuai klasifikasi BUKU); (iii) lampiran III berisi kodifikasi produk 

dan aktivitas; (iv) lampiran IV berisi format rencana penerbitan produk dan aktivitas baru dalam rencana 

bisnis bank; (v) dan lampiran V berisi contoh-contoh surat permohonan persetujuan dan pelaporan terkait 

produk dan aktivitas (beberapa contoh surat dilampiri checklist kelengkapan dokumen).

9. SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah 

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini terdri dari batang tubuh yang berisi penjelasan umum mengenai 

kegiatan usaha BPRS dan dokumen pendukung dalam rangka perizinan maupun pelaporan terkait 

produk dan/atau aktivitas BPRS dan lampiran yang terdiri dari 5 jenis lampiran yaitu: (i) lampiran I yang 

berisi definisi atau karakteristik produk dan aktivitas; (ii) lampiran II yang berisi matriks cakupan produk 

dan aktivitas BPRS; (iii) lampiran III berisi kodifikasi produk dan aktivitas; (iv) lampiran IV berisi format 

rencana penerbitan produk dan aktivitas baru dalam rencana bisnis BPRS; (v) dan lampiran V berisi 

contoh-contoh surat permohonan persetujuan dan pelaporan terkait produk dan aktivitas (beberapa 

contoh surat dilampiri checklist kelengkapan dokumen).
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